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ĮVADAS
Molėtų r. savivaldybės aktuali problema – gyventojų mažėjimas, kurį nulemia neigiama
natūrali gyventojų kaita ir migracijos procesas (išvykstamoji ir vidinė migracija). Molėtų r.
savivaldybės atveju, svarbi vidinė migracija, kai gyventojai išvyksta į kitas Lietuvos teritorijas,
dažniausiai kitus miestus, kur yra daugiau galimybių, pavyzdžiui, Vilniaus mietas. Tačiau vidinė
emigracija gali turėti teigiamą pokytį didėjant Molėtų rajono gyventojų skaičiui. Patogi Molėtų
rajono lokacinė padėtis – išsidėstymas 60 km. atstumu nuo sostinės – gali būti patraukli gyvenimo
vieta, asmenims dirbantiems Vilniaus mieste, bet ieškantiems kokybiškos gyvenimo aplinkos –
būsto greta gamtos, ežerų, viešųjų erdvių pritaikytų aktyviai fizinei veiklai, galimybių vaikams
turėti prieigą prie ugdymo įstaigų bei gauti kokybiškas ugdymo paslaugas, taip pat būti dalimi
draugiškos kaimynystės.
Kadangi šiuolaikinėje visuomenėje atstumas tarp gyvenamosios ir darbo vietos nėra kliūtis, o
žmonių noras gyventi tam tikrame regione tampa ypač svarbi regiono charakteristika, todėl per
ateinančius septynerius metus yra siekis sukurti visiems patrauklią gyvenamąją aplinką – čia nuo
seno gyvenantiems, ieškantiems pastovios gyvenamosios vietos ar trumpam atvykstantiems.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

3

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

I.

ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

1. Gyventojai
Gyventojų mažėjimas jau tapo nuolatiniu procesu visose savivaldybėse, kuris sukelia tam
tikrus iššūkius. Viena iš gyventojų skaičiaus mažėjimo priežasčių yra neigiama natūrali gyventojų
kaita (Molėtų r. savivaldybėje nuo 2011 m. mirusiųjų skaičius viršija gimusiųjų skaičių). Kita labai
svarbi gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastis – migracijos procesas. Šalies mastu daugiau
kalbama apie tarptautinę emigraciją, kai gyventojai išvyksta į užsienio šalis, tačiau Molėtų r.
savivaldybės atveju, svarbi yra ir vidinė migracija, kai gyventojai išvyksta į kitas Lietuvos
teritorijas, dažniausiai kitus miestus, kur yra daugiau galimybių, pavyzdžiui, Vilniaus mietas.

Gyventojų skaičiaus mažėjimas sukelia tam tikrus iššūkius. Dėl gyventojų skaičiaus
mažėjimo sumažėja vartotojų bazė ir teritorijos ekonominis aktyvumas, sunkiau išlaikyti ir gerinti
gyvenimo lygį, užtikrinti užimtumą ir pajamas, daugėja socialinių problemų; be to, didėja
infrastruktūros išlaikymo kaštai (pvz., mokesčiai už komunalines paslaugas), sunkiau užtikrinti
viešųjų paslaugų prieinamumą ir patogumą (pvz. švietimas).
Molėtų r. savivaldybėje gyventojų mažėjimo tendencija stebima visose amžiaus grupėse
(vaikai nuo 0-15 metų amžiaus, darbingo amžiaus gyventojai, pensinio amžiaus gyventojai).
Gyventojų amžiaus grupių santykis svarbus visuomenės socialinei ir ekonominei gerovei užtikrinti,
nes darbingo amžiaus gyventojams tenka vaikų ir senyvo amžiaus gyventojų išlaikymo našta. 2017
m. 100 darbingo amžiaus gyventojų teko 55 išlaikomojo amžiaus gyventojai (0–14 m. ir virš 65 m.).
Lietuvoje vidurkis – 52 asmenys.
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Gyventojų ekonominis užimtumas yra viena pagrindinių ekonominės gerovės ir plėtros
prielaidų. 2017 m. Molėtų r. savivaldybėje buvo 60,4 proc. darbingo amžiaus gyventojų, visų rajono
gyventojų, kurių bedarbiai sudarė 11,7 proc. (2016 m.) ir pralenkė bendrą šalies vidurkį (8,2 proc.).
2017 m. Molėtų r. savivaldybėje bruto darbo užmokestis (įskaičiuojant ir individualias
įmones) siekė 620,9 Eur/mėn. Lyginant šį rodiklį su kitomis savivaldybėmis, Molėtų r.
savivaldybėje jis buvo vienas iš mažesnių. Darbo vietos ir darbo užmokesčio galimybės yra vienas
iš svarbiausių motyvų, kurie nulemia ar vietovė yra patraukli gyventojams, todėl natūralu, kad dalis
gyventojų įsilieja į aplinkinių savivaldybių darbo rinkas arba persikelia gyventi į kitas Lietuvos ar
užsienio šalių teritorijas, kur mato geresnes darbo galimybes.
Molėtų r. savivaldybėje yra dar pakankamai likusios jaunos darbo jėgos (virš 30 proc. nuo
visų gyventojų) lyginant su kitomis regiono savivaldybėmis. Todėl būtina stengtis išlaikyti jaunąją
kartą, t. y. kelti Molėtų r. užimtumo lygį, imtis verslumo gerinimo iniciatyvos ir keisti viso rajono
požiūrį į jaunąją kartą (prioritetu laikyti jaunimo aktyvumo skatinimo, švietimo, infrastruktūros
klausimus), kas padėtų stabilizuoti gyventojų skaičių.
Paveikslas 1. Vaikų ir jaunimo skaičius
Vaikų ir jaunimo dalis nuo visų gyventojų (2017 m.)

Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas.
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Paveikslas 2. Gyventojų srities infografikas.

2.

Ekonomika ir verslas
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Ūkio subjektų skaičius padeda nustatyti ekonominį aktyvumą savivaldybėje, kuo daugiau jų
veikia, tuo palankesnės sąlygoms joms veikti yra sudarytos bei taip neribojama konkurencija.
Molėtų r. savivaldybė pasižymi smulkiomis, mažomis bei vidutinėmis įmonėmis. Vadovaujantis
statistiniais duomenimis, krašte nėra didelių įmonių, kuriose būtų įdarbinti 250 arba daugiau
darbuotojų. Didžioji dalis organizacijų yra klasifikuojamos kaip mikro – iki 10 žmonių (2017 m.
veikė 314 įmonių, mikro įmonės sudaro 79,3 proc. visų įmonių). Pažymėtina, kad Molėtų r.
savivaldybė nuosekliai plečiasi veikiančių įmonių skaičiumi, kai Lietuvoje ne visiems rajonams
pavyksta išlaikyti šį rodiklį - Molėtų r. savivaldybėje tūkstančiui gyventojų tenka 17,1 veikiančių
įmonių (2017 m.). Šis santykinis rodiklis atspindi savivaldybės verslumo lygį, kuris, lyginant su

kitomis regione savivaldybėmis, yra gana aukštas.
Analizuojamu laikotarpiu (2013-2016 m.) įregistruotų juridinių asmenų skaičius kito nepastoviai.
Galima teigti, kad Molėtų r. savivaldybės gyventojai dažniausiai renkasi verslo veiklą vykdyti pagal
verslo liudijimą ar kitas vykdymo formas, kurių skaičius 2011-2016 m. laikotarpiu išaugo 17 proc.
(2015 m. siekė 725 gyventojus). Gyventojų įsigijusių/prasitęsusių verslo liudijimus skaičius padeda
įvertinti ekonominį aktyvumą savivaldybėje ir tai rodo, kad savivaldybėje sudarytos palankios
sąlygos savarankiškai veiklai ir verslumui skatinti.
Daugiausia darbo vietų Molėtų r. savivaldybėje sukuria pramonės sektorius, tuo tarpu
paslaugų ir prekybos atsilieka vos keletu procentų. Rodiklį lyginant su Lietuvos vidurkiu matoma,
kad pramonė Molėtų r. savivaldybėje užima trimis procentais didesnę dalį. Tuo tarpu, daugiausia
pridėtinės vertės savivaldybei taip pat sukuria pramonės sektorius, net 33,9 proc., o paslaugos,
sukuriančios 27,2 proc. darbo vietų, atsilieka su pridėtinės vertės rodikliu (20,8 proc.).
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Materialinės investicijos – tai investicijos į ilgalaikį materialųjį
turtą, tokį kaip gamyklos, įrenginiai, statiniai ir t.t. Kuo daugiau vienam
savivaldybės gyventojui tenka investicijų, tuo savivaldybė vertinama
geriau. Didesnės materialinės investicijos yra būdas siekti didesnio
darbo užmokesčio ir našumo, mažini nedarbą. Be to, svarbus yra ir
išaugusių investicijų vienam gyventojui pokytis. Molėtų r.
savivaldybėje 2011-2015 m. laikotarpiu materialinės investicijos,
tenkančios vienam gyventojui, išaugo dvigubai – nuo 446 Eurų iki 929
Eurų. Lyginant su regiono savivaldybių rodikliais 2015 m. - Visagino
sav. 2 731 Eur, Utenos r. sav. 1 849 Eur. Vis dėlto, akivaizdu, jog
Molėtų r. savivaldybė stipriai atsilieka ir nuo Lietuvos vidurkio .
Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – tai užsienio kapitalas Lietuvoje. Mažoms savivaldybėms
šios investicijos ypatingai svarbios, kadangi paprastai sukuriama daug darbo vietų, mokami
aukštesni atlyginai. TUI yra laikoma tokia investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai
ekonominiai finansiniai santykiai ir interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginio
investavimo įmonės. Prie šių investicijų priskiriamas ne tik pirminis kapitalo investavimas, bet ir
visos vėlesnės ekonominės operacijos tarp investuotojo ir įmonės (reinvesticijos, paskolos,
prekybinės skolos, dividendai ir t. t.). TUI šalies ar regiono lygiu yra labai svarbi ekonomikos
augimo prielaida, nes siejama su naujų rinkų ir veiklos erdvių
atsiradimu.
Molėtų r. savivaldybėje TUI tenkančios vienam gyventojui,
augimas buvo nepastovus, 2012 m. jos sudarė 125 Eur., o 2015 m.
siekė 101 Eur/1 gyv. Tai vienas žemiausių rodiklių tarp regiono
savivaldybių. Didžiausias TUI vienam gyventojui užfiksuotas
Utenos r. savivaldybėje, kur vienam gyventojui tenka 4 144 Eur.
Tuo tarpu, materialinės investicijos analizuojamu laikotarpiu
išaugo apie 30 proc. ir 2015 m. jau siekė 17,7 mln. Eurų (929
Eur/1 gyv.).
Turizmas. 2017 m. viso Molėtų r. savivaldybėje veikė 3
svečių namai, 5 poilsio namai, 2 nakvynė ir pusryčiai, 3 kempingai, 1 viešbutis ir 9 stovyklavietės.
Šiose įstaigose per pastaruosius metus buvo apgyvendinta net 30 900 turistų, tačiau pastebimas
nedidelis užsieniečių turistų skaičius, t.y. tik 7 proc. (2 265 turistų). Remiantis VšĮ Molėtų turizmo
ir verslo informacijos centro duomenimis, 2017 m. Molėtų r. savivaldybėje veikė 52 kaimo turizmo
sodybos, kuriose 2011-2016 m. laikotarpiu suteiktų nakvynių skaičius siekė 20,2 tūkst. Pastebima,
kad juose užimtumas didesnis nei panašų skaičių kaimo turizmo sodybų turinčiose kitose regiono
savivaldybėse. Pažymėtina, kad 2016 m. Molėtų r. savivaldybėje apsilankė 35,7 proc. daugiau
turistų nei Anykščių r. savivaldybėje.
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Paveikslas 3. Ekonomikos ir verslo srities infografikas.

Kaimo turizmo sodybos

Poilsio namai
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2.

Švietimas, kultūra, sportas ir jaunimas

Švietimo įstaigų tinklas. Gyventojų mažėjimo pokyčiai neaplenkė ir švietimo srities,
ypatingai vaikų ir jaunimo mažėjimo aktualumas. Vaikų ir jaunimo skaičiaus mažėjimo priežastys
yra neigiama natūrali kaita, migracija, ekonominė situacija šalyje ir daug kitų socialinių prielaidų.
Tačiau būtina paminėti, kad Molėtų r. savivaldybė turėjo vieną iš mažiausių vaikų ir jaunimo
mažėjimo pokytį (-11,3 proc.) lyginant su kitomis savivaldybėmis ir apskrities vidurkiu (-12,5
proc.).
2011 m. iki 2017 m. analizuojamu
laikotarpiu vaikų ir jaunimo skaičius Molėtų r.
savivaldybėje sumažėjo -11,3 proc. (daugiau
nei 2300 asmenų). Sumažėjus besimokančiųjų
skaičiui, atitinkamai peržiūrėtas ir optimizuotas
mokyklų tinklas, t. y. mokyklų skaičius
sumažėjo nuo 12 iki 9. Kitų švietimo įstaigų
skaičius nepasikeitė (1 prof. mokykla). Taip
pat šiuo metu Molėtų r. savivaldybėje veikia
menų mokykla bei kūno kultūros ir sporto
centras.
Molėtų r. savivaldybėje veikia 2 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurios organizuojamas
ikimokyklinis ugdymas. Privalumas, kad visi pageidaujantys gali lankyti pasirinktą ikimokyklinio
ugdymo įstaigą, kadangi ikimokyklinio ugdymo įstaigose esamas vietų skaičius pilnai atitinka
ikimokyklinio ugdymo poreikį, t. y. 100 vaikų rajone tenka 102 – 103 vietos.
Personalas. Pasikeitus besimokančiųjų skaičiui, atitinkamai buvo mažinamas ir dirbantis
personalas, t. y. nuo 2012–2013 m. iki 2016–2017 m. mokytojų ir vadovų sumažėjo 27 proc.

Pasikeitus besimokančiųjų ir personalo skaičiui, vienam mokytojui vidutiniškai teko 10 mokinių,
t.y. mažiau nei kitose Utenos apskrities savivaldybėse (apie 11-12 mokinių).
Šalyje akcentuojamos 2 pagrindinės su švietimo personalu susijusios problemos – personalo
amžiaus struktūra ir kvalifikacija – aktualios ir Molėtų r. savivaldybėje. 2016-2017 m. duomenimis
Molėtų r. savivaldybėje 97,2 procento visų dalykus dėstančių mokytojų yra atestuoti (skaičiuota be
mokyklų vadovų). Kita vertus, nors Molėtų r. savivaldybėje dirba kvalifikuotas pedagogų
personalas, tačiau viena iš pagrindinių problemų lieka vyresnis nei 60 m. jų amžius. Remiantis 2016
m. statistikos departamento duomenimis, Molėtų r. savivaldybėje 11,7 proc. dirbančių mokytojų
nuo bendro jų skaičiaus buvo vyresni nei 60 m. amžiaus. Didžioji mokytojų dalis (65,9 proc.) buvo
priskirta 45 – 59 amžiaus grupei. Jauni mokytojai (iki 29 m.) sudarė tik 0,6 proc. (savivaldybėje
dirbo tik 4 šio amžiaus mokytojai).

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

10

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

Molėtų r. savivaldybėje profesinio mokymo paslaugas teikė viena įstaiga – VšĮ Alantos
technologijos ir verslo mokykla. Analizuojant profesinės mokyklos Molėtų r. situaciją buvo
nustatyta, kad 2014–2016 mokslo metais mokinių skaičius profesinėje mokykloje sumažėjo -3 proc.
2016–2017 mokslo metais Molėtų r. savivaldybėje buvo 78 mokyklinio amžiaus vaikai, kurie dėl
tam tikrų priežasčių nelankė mokyklos. Pagrindinės nelankymo priežastis tėvų emigracija arba
socialinės problemos.
Mokymosi rezultatai. Molėtų r. savivaldybėje, analizuojant periodą nuo 2011 m. iki 2016
m., pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis padidėjo nuo 87,7 proc. iki 93,1 proc. Vertinant
brandos egzaminų išlaikymo rodiklius, 2016 m. Molėtų r. savivaldybėje abiturientų gavusių 91–100
brandos egzamino įvertinimo balų, geriausiai pasirodė šiuose dėstomuose dalykuose: biologija (12,1
proc.), chemija (13,3 proc.), informacinės technologijos (10,5 proc.). Didžiausia abiturientų,
gavusių 0–10 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis buvo lietuvių kalba t. y. 9,1 proc. (šalies
vidurkis 10,5 proc.).
Mokslo tęsimo lygis per analizuojamą laikotarpį sumažėjo, t. y. mokslo tęsimo lygis po 10
klasės – 5,03 proc., mokslo tęsimo lygis baigus 12–a klasių – 12,65 proc. Pabaigus bendrojo
ugdymo mokyklas po 12-os klasės padidėjo stojančiųjų dalis į universitetus (22,44 proc.), tačiau
ženkliai sumažėjo profesinių mokyklų pasirinkimas – 8,7 proc. Mokiniai profesines mokyklas
renkasi pagal populiarumą, siūlomų įgyti specialybių poreikį, mokymosi programas ir pan., todėl
dalis jų išvyksta mokytis į kitų savivaldybių profesines mokyklas. Siekiant išlaikyti jauną
kvalifikuotą kartą Molėtų r. savivaldybėje būtina peržiūrėti profesinės mokyklos siūlomas
programas, palyginti su Darbo biržoje reikalingų specialistų poreikiu, ruošti tikslingą jaunimą dirbti
ir gyventi Molėtų rajone.
Finansavimas. Savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos finansuojamos iš valstybės
biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų. Mokinio krepšelio lėšos naudojamos ugdymo
reikmėms (2016 m. duomenimis Molėtų r. savivaldybėje vienam bendrojo ugdymo mokyklos
mokiniui teko 2,4 tūkst. Eur), o savivaldybė išlaiko mokyklos pastatus ir aptarnaujantį personalą,
vežioja mokinius, aprūpina mokyklą baldais ir kitu inventoriumi:
 2016–2017 mokslo metų laikotarpiu į Molėtų r. mokyklas buvo vežiojami visi
mokiniai (823), gyvenantys toliau kaip 3 kilometrus nuo mokyklos - bendrojo
ugdymo mokyklose buvo apie 46 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus važinėjančių
mokinių.
 2016 m. duomenimis Molėtų r. savivaldybės mokyklose, beveik 27 proc. mokinių nuo
bendro mokinių skaičiaus gavo nemokamą maitinimą. Lyginant su
kitomis
savivaldybėmis tai yra mažiausias rodiklis (478 vaikai, gavę nemokamą maitinimą),
kuris nuo 2012 m. sumažėjo 44,6 proc.
Švietimo sektoriuje svarbu užtikrinti ugdymo poreikius atitinkančias mokymo(si) sąlygas - vis
daugiau ugdymo įstaigų pastatų ir patalpų, neatitinka dabartinių reikalavimų (ypač dėl energijos
taupymo), auga poreikis aprūpinti inovatyviomis mokymo priemonėmis.
Neformalus švietimas. Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo,
lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Molėtų r.
savivaldybėje veikė dvi neformalaus vaikų švietimo įstaigos: Kūno kultūros ir sporto bei Molėtų
menų mokykla. 2010–2017 m. laikotarpiu mokinių skaičius mokyklose nuolat mažėjo, tačiau
neformalus vaikų švietimo lankomumas augo, t. y. 2010–2011 mokslo metais 59 proc. mokinių nuo
visų besimokančiųjų lankė neformalaus švietimo būrelius, o 2016–2017 mokslo metais šis rodiklis
buvo 78 proc.(Molėtų menų mokykla sulaukė didesnio moksleivių susidomėjimo ir 2017–2018
mokslo metais priėmė 285 mokinius, o Kūno kultūros ir sporto centras – 186 mokinius).
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Paveikslas 4. Neformalus švietimas Molėtų r. savivaldybėje
Molėtų r. savivaldybės mokinių aktyvumas NU, vnt.

Lankomumas pagal NU įstaigas, vnt.

Šaltinis: Molėtų r. savivaldybės administracija.

Vertinant Molėtų r. savivaldybės moksleivių įtraukimą į neformalųjį vaikų švietimą, galime
teigti, kad vaikai yra pakankamai motyvuoti užsiimti papildoma veikla pagal savo poreikius. Tai
rodo bendras vaikų užimtumo neformaliame švietime rodiklis – 78 proc. užimtų mokinių nuo
bendro besimokančiųjų skaičiaus.
Jaunimas. 2016 m. Molėtų r. veikė 5 jaunimo organizacijos ir 1 neformali organizacija –
Molėtų r. mokinių taryba. Analizuojamu laikotarpiu buvo sprendžiami klausimai dėl jaunimo
laisvalaikio užimtumo, kuriant jaunimui palankią infrastruktūrą - prie Molėtų kultūros centro
pradėjo veikti atvira jaunimo erdvė, Molėtų mieste, kur lankosi daugiausiai jaunimo, įkurta Wi-Fi
erdvė.
Prioritetinės, su jaunimu susijusios, sritys išlieka – įsidarbinimas, verslumas, jaunimo organizacijų
stiprinimas, patogios gyvenamosios aplinkos, laisvalaikio kūrimas, savanorystė, palankių sąlygų
jaunimui įsikurti Molėtų r. sudarymas.
3.1.

Sportas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
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Sporto įstaigų tinklas ir sporto renginiai. Svarbiausias vaidmuo rengiant rajono
sportininkus, tenka Molėtų kūno kultūros ir sporto centrui. Taip pat 2016 m. Molėtų r. veiklą vykdė
10 sporto organizacijų1.
Molėtų r. savivaldybėje ženkliai sumažėjo (40 proc.) sporto varžybų ir sveikatinimo renginių
dalyvių skaičius nuo 2014 m. iki 2016 m. Analogiškai sumažėjo ir sporto klubuose sportuojančių
gyventojų skaičius, t. y. 22,7 proc. per visą analizuojamą laikotarpį (2011–2016 m.).
2016 m. tik 2,5 proc. gyventojų užsiima sportine veikla rajone. Šie statistiniai rodikliai rodo
Molėtų r. gyventojų pasyvumą sportinėje veikloje. Lyginant su kitomis savivaldybėmis didžiausią
sportuojančių gyventojų dalį turi Utenos r. savivaldybė (virš 22 tūkstančių dalyvių), o jų augimas
nuo 2011 m. iki 2016 m. fiksuojamas virš 77 proc. Sportuojančių asmenų Molėtų r. savivaldybėje
sumažėjimo priežastis yra gana sudėtinga įvardinti, tačiau galima manyti, kad nemaža dalimi tai
lėmė gyventojų skaičiaus mažėjimas, neatsakingas požiūris į sveikatą, sporto organizacijų pasiūla
neatitinkanti gyventojų poreikių ir kt.
Kultūra

3.2.

Molėtų r. savivaldybėje kultūros ir kūrybines paslaugas teikia 3 savivaldybės kultūros įstaigos
– Molėtų r. savivaldybės viešoji biblioteka su 24 kaimo bibliotekomis, Molėtų krašto muziejus su
padaliniais (Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejus, Ežerų žvejybos muziejus, Molėtų
krašto tradicinių amatų centras, Alantos dvaro muziejus-galerija, Etnografinė sodyba ir dangaus
šviesulių stebykla, Molėtų dailės galerija, Molėtų skulptūrų parkas, Vienuolyno muziejus), Molėtų
kultūros centras ir valstybinis muziejus - BĮ Lietuvos etnokosmologijos muziejus.
Molėtų r. savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Molėtų VB) ir kaimo bibliotekų paslaugomis
2016 m. naudojosi daugiau nei 5000 vartotojų, iš kurių didžiausią skaitytojų grupę viešojoje
bibliotekoje sudarė vaikai (26,3 proc.), o kaimo bibliotekose pensininkai, bedarbiai, namų
šeimininkės ir kt. (26,9 proc.).
Galima teigti, kad rajone yra optimalus bibliotekų skaičius (1 kaimo bibliotekai tenka – 533
gyventojai). Tačiau išlieka problema aptarnaujant rajono vietovių, kurie nutolę nuo kaimo
bibliotekos 15-18 km., gyventojus. Pagrindinė šių gyventojų aptarnavimo forma – knygnešystė.
2016 m. tolimesnėse vietose gyvenančius žmones aptarnauti padėjo 177 knygnešiai, kurie
aptarnavo 391 gyventoją, iš jų – 209 neįgalius ir senyvo amžiaus asmenis.
Prie Molėtų VB veikia Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio filialo kilnojamoji bibliotekėlė.
2016 m. jos paslaugomis naudojosi 5 vartotojai (2015 m. – 9). Jiems išduota 179 fiz. vnt. (2015 m.
–
216 fiz.
vnt.)
garsinių

1

Automobilių sporto klubas „Skorpionas“, krepšinio sporto klubas ,,Ežerūnas“, šaškių - šachmatų klubas
,,Kombinacija“, rankinio sporto klubas ,,Asveja“, ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“,
sporto klubas „Virinta”, „Domino“ šokių studijas, sporto klubas „SK Molėtai”, „Big Z“ Savicko sporto klubas, teniso
klubas „Molėtų tenisas“ ir kiti
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dokumentų.
Pastebima tendencija, kad mažėja Molėtų VB ir kaimo bibliotekų paslaugomis
besinaudojančių asmenų skaičius. Vartotojų mažėja dėl įvairių priežasčių - mažėjant gyventojų
skaičiui bei dėl nepakankamo vartotojų poreikių tenkinimo, skaitymo populiarinimo.
Norint pritraukti daugiau gyventojų į bibliotekas, tenkinti vis didėjančius technologiškai
pajėgių vartotojų, kurie gauna galimybę įsigyti ir valdyti informacijos išteklius savarankiškai,
poreikius, teikti kokybišką informaciją, bibliotekų personalui reikia nuolat tobulėti ir ieškoti įvairių
būdų įvairinti veiklą ir pasiūlyti inovatyvių, vartotojui patrauklių priemonių, siekiant išlaikyti
bibliotekos paslaugomis besinaudojančių vartotojų ratą.
Molėtų kultūros centro tikslas – rūpintis rajono
mėgėjų meno kolektyvų parengimu, dalyvavimu
renginiuose, organizuoti tautodailės ir profesionalaus
meno parodas, rajono šventes, plėtoti edukacinępramoginę veiklą, tenkinti rajono bendruomenių
kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno
sklaidą. Molėtų kultūros centre veikia 35 įvairaus žanro
meno kolektyvai. Tačiau lyginant su kitomis
savivaldybėmis renginių dalyvių skaičius yra mažiausias.
Stiprus kultūrinis potencialas susiformavęs Anykščių r.
savivaldybėje, kur sumažėjus meno kolektyvų skaičiui
nuo 84 (2014 m.) iki 68 (2016 m.), dalyvių skaičius
išlieka didžiausias – 815. Kultūros centro veikla per analizuojamą laikotarpį (2011-2016 m.) beveik
nepasikeitė nei meno kolektyvų, nei dalyvių skaičiumi. Šis kultūrinis potencialas Molėtų r. dar nėra
pilnai panaudotas. Būtina stiprinti, aktyvinti kultūros centro veiklą, įtraukant kuo daugiau gyventojų
į rajono kultūrinį gyvenimą.
Molėtų krašto muziejaus ir jo padaliniuose 2011–2016 m. lankomumas padidėjo 133,7
proc., t. y. nuo 13,2 tūkst. lankytojų iki 30,9 tūkst. lankytojų. Daugiausia lankytojų sulaukė Ežerų
žvejybos muziejus, kuriame 2016 m. apsilankė 13,7 tūkst. lankytojų. Molėtų dailės galerija ir
Molėtų krašto tradicinių amatų centras susilaukė apie 5 tūkst. lankytojų.
Renginių organizuojamų Molėtų krašto muziejuje kiekis lankytojų skaičiui įtakos neturėjo,
pavyzdžiui, 2014 m. suorganizuotų renginių skaičius buvo 72, tačiau lankytojų skaičius siekė 16,7
tūkst. lankytojų. Tuo tarpu 2016 m. renginių skaičius buvo toks kaip ir 2011 m. (57–58 renginiai),
tačiau lankytojų skaičius 2016 m. buvo 133 proc. didesnis nei 2011 m.
Paveikslas 5. Muziejaus lankytojų ir renginių skaičius.
Molėtų krašto muziejaus lankytojai, renginiai, vnt.

Muziejaus padalinių lankomumas, vnt. (2016 m.)

Šaltinis. Savivaldybės administracija.

BĮ Lietuvos etnokosmologijos muziejus, veikiantis Molėtų r. savivaldybės teritorijoje, yra
pirmas ir vienintelis tokio pobūdžio muziejus pasaulyje, apjungiantis astronomijos mokslą ir
etnografiją. Etnokosmologijos muziejus yra tapęs savitu kultūros centru, kur plačia panorama
atskleidžiami tamprūs žmogaus, tautos ir žmonijos ryšiai su Kosminiu pasauliu. Lietuvos
Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

14

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

etnokosmologijos muziejus savo turiniu ir paskirtimi, kaip pirmas ir vienintelis tokio pobūdžio
muziejus, kuriame pateikiamos lietuvių tautos sąsajos su dangumi, Saule, Mėnuliu, žvaigždėmis,
originaliai reprezentuoja Lietuvą pasaulio kultūros kontekste. Tai net tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų
žinomas muziejus. Jo lankomumas analizuojamu laikotarpiu nuosekliai augo, t. y. 29,6 proc. 2011–
2016 m. laikotarpyje. 2016 m. lankytojų skaičius buvo 37,9 tūkst. lankytojų per metus.
Įvertinus savivaldybės teritorijoje veikiančių
muziejų veikla, galima teigti, kad jų veikla puikiai
išplėtota ir vystoma. Muziejų veikla yra patraukli ne
tik Lietuvos gyventojui, bet ir už jos ribų.

Paveikslas 6. Švietimo, sporto, kultūros ir jaunimo sričių infografikas.
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4.

Socialinė aplinka

Socialinė apsauga, senatvė ir negalia. 2016 m. Molėtų r. savivaldybėje veikė 3 socialinės
paskirties įstaigos, priklausančios savivaldybei: Molėtų socialinės paramos centras (nestacionari
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įstaiga), Alantos senelių globos namai (stacionari įstaiga), Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo
namai (stacionari įstaiga). Taip pat prie socialinės aplinkos kūrimo prisideda ir kitos viešosios
įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos 2, kurios teikia didelę pagalbą sprendžiant gyventojų
socialines problemas, atstovauja gyventojų interesams, todėl turi didelį gyventojų pasitikėjimą ir
palaikymą priimant svarbius sprendimus iškilus socialinėms problemoms. NVO teikia bendrąsias
paslaugas rajono gyventojams, 5 neįgaliųjų organizacijos dalyvauja vykdant socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus.
Molėtų r. 2017 m. pensinio amžiaus gyventojai sudarė 27,3 proc. visų rajono gyventojų.
Atsižvelgiant į tai, kad Molėtų r. socialinių paslaugų įstaigų
tinklas nėra tolygiai išsidėstęs rajone, todėl skiriamas didelis
dėmesys prioritetinei socialinių paslaugų sričiai – socialinių
paslaugų teikimui namuose. Socialinės paslaugos teikiamos
namuose ar nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose,
suteikia galimybę asmenims gauti reikiamą socialinę pagalbą
savo namuose ar bendruomenėje, liekant gyventi savo
aplinkoje, o ne stacionarioje socialinės globos įstaigoje. Tai
pagerina žmonių gyvenimo kokybę. Remiantis Statistikos
departamento duomenimis, nuo 2011 m. kasmet augo
suteiktų socialinių paslaugų namuose skaičius - 2016 m. šios
paslaugos gavėjų namuose beveik 46 proc. buvo daugiau nei
2011 m. Paslaugos gavėjų skaičius galėjo augti, nes
pastaruoju metu daugėja vienišų ir ligotų asmenų, todėl
didėja ir šią paslaugą gaunančiųjų skaičius. Lyginant tarp regiono savivaldybių, 2016 m. Molėtų r.
savivaldybė išsiskyrė didžiausių skaičiumi šios paslaugos gavėjų.
Molėtų r. savivaldybėje veikia 1 globos įstaiga – Alantos senelių globos namai – seniems
žmonėms, kurioje yra 33 vietos. 2016 m. šioje įstaigoje ilgalaikės socialinės paslaugos buvo
teikiamos 38 asmenims, todėl planinių vietų skaičius neatitinka rajono gyventojų poreikių.
Statistikos departamento duomenimis Molėtų r. savivaldybėje 2009 m. buvo 2038 neįgalūs
asmenys, o 2016 m. – 1726 neįgalūs asmenys. Molėtų r. vykdomas būsto pritaikymas
neįgaliesiems, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (2008–2016 m. savivaldybėje 43
asmenims pritaikytas būstas). Siekiant gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikti
neįgaliesiems socialinės reabilitacijos paslaugas, kurias per 2016 m. gavo 370 asmenų.
Šeima ir vaikai. Molėtų r. savivaldybėje 2016 m. buvo užregistruota 113 socialinės rizikos
šeimų, jose augo 212 vaikų. Socialinės rizikos šeimų vertinimas kasmet gerėjo – per 2011 – 2015
m. socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo beveik 23,6 proc., o tokiose šeimose augančių vaikų
skaičius sumažėjo apie 37 proc. Tačiau 2016 m. šie rodikliai neženkliai (4,5 proc.) šoktelėjo
aukštyn.

2

„Šviesos centras“ vaikų dienos centras, Alantos bendruomenės centro Vaikų dienos centras „Daigelis“,
„Skudutiškio akademija“ Suginčių vaikų dienos centras „Mūsų tiltas“, Skėtinis Skudutiškio vaikų dienos centras
„Tiltas“, „Skudutiškio akademija“ Dubingių vaikų dienos centras „Dubingių spindulėliai“, Molėtų krašto žmonių su
negalia sąjunga, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molėtų filialas, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Molėtų viltis“, Molėtų užimtumo kambarys, Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras, VšĮ Molėtų neįgaliųjų
integracijos ir darbinio užimtumo centras, VšĮ Bendrystės centras, Kaišiadorių vyskupijos Molėtų „Caritas“, Gausių
šeimų bendrija „Edeno vaivorykštė“, Molėtų gausių šeimų bendrija „Šeimynėlė“.
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Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai (toliau – savarankiško gyvenimo namai) yra
Molėtų rajono savivaldybės stacionari socialines paslaugas teikianti biudžetinė įstaiga, teikianti
globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, arba laikinai
savarankiško gyvenimo namuose apgyvendintiems vaikams. Nuo 2011 m. Molėtų vaikų
savarankiško gyvenimo namuose socialinės globos paslaugas gaunančiųjų skaičius mažėja. Nuo
2015 m. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose pradėtos teikti laikino apgyvendinimo
krizių centre paslaugos.

Molėtų r. savivaldybėje dedamos visos pastangos, kad vaikai augtų šeimoje, o ne vaikų
globos namuose.
Socialinė piniginė parama. Molėtų r. savivaldybė deda visas
pastangas stabilizuoti, o kartais ir mažinti socialinių pašalpų gavėjų
skaičių. Lyginant tarp Utenos apskrities savivaldybių, Molėtų r. pašalpų
gavėjų dalis sudaro 3,8 proc. nuo visų rajono gyventojų. Tai viena iš
mažiausiu santykinių dalių.
Taigi, didžiausią įtaką socialinių paslaugų poreikiui turi didėjanti
tarptautinė ir vidinė migracija, senstanti gyventojų populiacija, mažėjantis
gimstamumas. Aktuali problema išlieka ir nedarbas, ypač atokesnėse
kaimiškose vietovėse. Stacionarių paslaugų poreikį didina senstanti visuomenė bei nestacionarių
socialinių paslaugų prieinamumo stoka atokiau nuo rajono centro gyvenantiems gyventojams.
4.1.

Sveikatos priežiūra

Molėtų r. savivaldybėje veikia: VšĮ Greitoji medicinos pagalba, VšĮ Molėtų ligoninė, VšĮ
Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Giedraičių ambulatorija.
Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra. Didžioji apsilankymų Molėtų r.
savivaldybėje dalis tenka I lygio paslaugas teikiančiam gydytojui (2015 m. 100 gyv. apsilankė
397,64 kartus pas šeimos gydytoją, Lietuvos vidurkis – 100 gyv. 401,31), o tik po to II lygio
paslaugas teikiančiam gydytojui (229,29 apsilankymai 100 gyv., Lietuvos vidurkis – 265,12
apsilankymai 100 gyv.).
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Paveikslas 7. Apsilankymų skaičius VšĮ Molėtų r. PSPC
Apsilankymų sk. VšĮ Molėtų r. PSPC

.

Apsilankymų sk. pagal darbuotojų grupes. (2016 m.)

Šaltinis. VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 m. ataskaita.

Remiantis VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau - VšĮ Molėtų PSPC)
2016 m. įstaigoje prisirašiusių draustų asmenų buvo 15361, tačiau bendra tendencija yra tokia, kad
prie įstaigos prisirašiusiųjų gyventojų skaičius nuolat mažėja dėl gyventojų migracijos, socialinio
draustumo statuso svyravimo, demografinių veiksnių.
Vienas gyventojas VšĮ Molėtų PSPC per metus lankėsi pas gydytojus vidutiniškai apie 7,5
karto, iš jų dėl ligos apie 5,3 karto. Apsilankymų skaičius lyginant 2014-2016 m. nuolat didėjo
(2014 m. – 52577, 2015 m. - 61507, 2016 m. - 63158). Apsilankymų skaičiaus pas šeimos
gydytojus didėjimo tendenciją galėjo lemti kelios priežastys, t.y. didelis pensinio amžiaus asmenų
skaičius nuo visų rajono gyventojų, todėl vis daugiau žmonių serga lėtinėmis ligomis ir dėl šių
priežasčių dažniau lankosi pas šeimos gydytoją arba tai galėjo lemti augantis žmonių
sąmoningumas, kad pas šeimos gydytoją apsilankyti galima ne tik susirgus, bet ir tuomet, kai reikia
atlikti profilaktinį sveikatos patikrinimą, sudalyvauti prevencinėse programose, pasiskiepyti,
pasikonsultuoti.
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Antrinė asmens sveikatos priežiūra. 2016 m. Molėtų r. savivaldybėje funkcionavo 32 lovos
ligoninėje (be slaugos lovų). Lyginant su 2012 m., lovų skaičius sumažėjo 54 proc. Įvertinus lovų
ligoninėse (be slaugos lovų) skaičių, tenkantį 10 tūkst. gyventojų, Utenos apskrities savivaldybėse
žemiausias rodiklis buvo Molėtų r. savivaldybėje – 17,4. Tai įtakojo ketvirtasis restruktūrizavimo
etapas, kurio metu buvo sumažintas aktyvaus gydymo lovų skaičius.
VšĮ Molėtų ligoninės konsultacinėje poliklinikoje apsilankiusių ligonių skaičius (be dienos
stacionaro atvejų) 2016 m. buvo 4,3 tūkst., t. y. beveik 8 proc. daugiau nei 2014 m. Tai lėmė
ambulatorinių paslaugų plėtra.
Gyventojų sergamumas. Pagrindiniai rodikliai parodantys gyventojų sergamumo pokyčius
yra vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė bei išvengiamas mirtingumas. Molėtų r. savivaldybėje
vidutinė gyvenimo trukmė 2015 m. buvo 73,94 (šalies vidurkis 74,51). Išvengiamas mirtingumas
Molėtų r. buvo 29,2 proc. (šalies vidurkis 34,4 proc.), tai buvo žemiausias rodiklis lyginant su
kitomis savivaldybėmis.
Siekiant užtikrinti kokybiškas ir prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas
Molėtų r. gyventojams būtinas glaudus tarpsektorinis, tarpinstitucinis bendradarbiavimas,
informacijos sklaida (spaudoje, internetinėse svetainėse, Facebook paskyroje ir kt.), įvairios
sveikatinimo veiklos (akcijos, paskaitos, užsiėmimai), specialistų dalyvavimas kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose, atsakingas pačių gyventojų požiūris į sveikatą. Skatinti gyventojus aktyviai
įsitraukti į sveikatą stiprinančios, palaikančios aplinkos kūrimą bendruomenėse.
4.2.

Viešasis saugumas

2016 m. Molėtų rajono policijos komisariate dirbo 44 policijos pareigūnai – lyginant su
2011m., jų sumažėjo daugiau nei 15
proc. Vis dėlto, sunku spręsti, kokią
įtaką padarė šis komisariato personalo
optimizavimas.
Apžvelgus
užregistruotų ir ištirtų nusikalstamų
veikų grafiką, matyti, jog 2015 m.
buvo pakankamai didelis atotrūkis
tarp šių dviejų rodiklių (ištirta 57
proc. visų nusikalstamų veikų.). Kita
vertus, 2016 m. ištirtų nusikalstamų
veikų procentas išaugo iki 83 proc.
Kalbant apie pavojingas situacijas, kaip rodiklis yra išskiriamas gaisrų skaičius bei juose
žuvusių žmonių skaičius. Molėtų r.
daugiausiai gaisrų buvo užfiksuota 2014
m. – 165, tais metais dėl gaisro
padarytos žalos žuvo vienas žmogus.
Tuo tarpu 2012 m. buvo užregistruoti tik
83 gaisrai, tačiau juose žuvo net 4
žmonės. Naujausiais analizuojamo
laikotarpio duomenimis - 2016 m. įvyko
96 gaisrai, aukų išvengta.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

20

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“
Paveikslas 8. Socialinės aplinkos infografikas.
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5.

Aplinkos apsauga ir infrastruktūra

Aplinkos oro ir vandens kokybė. Aplinkos oro kokybė –
tai viena aktualiausių problemų, nes oro tarša žymia dalimi
lemia gyvenamosios aplinkos kokybę ir gyventojų
sveikatos būklę. Iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų į
atmosferą teršalų kiekis Molėtų r. savivaldybėje pastaruoju
laikotarpiu (2012-2014 m.) palaipsniui mažėjo, tačiau 2015
m. smarkiai šovė į viršų ir pasiekė 297 tonas (16 kg/1
gyv.). Tai buvo vienas aukščiausių rodiklių, lyginant su
kitomis Utenos apskrities savivaldybėmis. Miesto
paviršinio vandens telkinius labiausiai teršia nevalytos
lietaus nuotekos nuo
asfaltuotų gatvių, šaligatvių, gyvenamųjų rajonų kiemų,
gamybinių teritorijų, ant kurių paviršių susikaupę teršalai
kritulių nuplaunami į lietaus surinkimo sistemas ir nevalyti
išleidžiami į paviršinius vandens telkinius. Kitas taršos šaltinis –
netinkamai tvarkomos buities nuotekos iš individualių
gyvenamųjų mikrorajonų, miesto teritorijoje esančių sodų
bendrijų teritorijų, kurie neprijungti prie centralizuotos nuotekų
surinkimo sistemos. Nuotekų išleidimas analizuojamu
laikotarpiu sumažėjo 24 proc. ir 2015 m. jau sudarė tik 2740
tūkst. m3. Vis dėlto, nuotekų, kurios nebuvo pakankamai
išvalytos, išleista nebuvo, tad galima teigti, jog Molėtų r. savivaldybėje kenksmingos vandens
taršos praktiškai nėra.
Susisiekimas. Moderni susisiekimo
infrastruktūra yra viena iš pagrindinių
sėkmingo regionų ekonomikos, pramonės,
ūkio šakų vystymo veiksnių bei socialinių ir
visuomeninių poreikių tenkinimo sąlygų.
Molėtų r. savivaldybėje 2017 m. visų kelių
bendras ilgis buvo – 1728 km., iš jų 72 proc.
vietinės reikšmės kelių ir 28 proc. valstybinės
reikšmės kelių. Didžioji dalis kelių yra su
žvyro danga, kiek mažesnė su grunto danga ir
tik 24 proc. su patobulinta kelio danga. Per
2012-2016 m. laikotarpį kelių eismo įvykių

skaičius svyravo nuo 15 iki 20.
Kalbant apie visuomeninį transportą, svarbu išskirti,
jog nors ir keleivių apyvarta vietinės reikšmės
maršrutais nagrinėjamu laikotarpiu palaipsniui
mažėja (-32,2 proc.), tačiau į tai nėra atsižvelgiama ir
maršrutų skaičius nėra optimizuojamas. Taip pat yra
matoma didėjanti tendencija tolimojo susisiekimo
maršrutų keleivių apyvartumui – 2012-2016 m. šis
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rodiklis pakilo nuo 2,9 mln. keleivio km. iki 3,8 keleivio km.
Komunalinės paslaugos. Molėtų r. savivaldybėje geriamąjį vandenį tiekia bei nuotekas
šalina UAB „Molėtų vanduo“. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį daugiau kaip 12 tūkst. vartotojų,
surenka nuotekas iš 6,8 tūkst. vartotojų. Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens vartotojų
skaičius yra 12343 gyventojai, tai yra 83 proc. tokias sistemas turinčių gyvenviečių gyventojų.
Molėtų r. savivaldybėje atliekų tvarkymu užsiima UAB „Molėtų švara“. 2016 m. Molėtų r.
buvo surinkta 5 874 t. komunalinių atliekų. Daugiau nei pusė jų buvo perdirbta arba kitaip
panaudota ir 40,2 proc. pašalinta. Tai vienas geriausių rodiklių tarp Utenos apskrityje esančių
savivaldybių. Molėtų mieste centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, šilumos punktus ir miesto
katilinę eksploatuoja UAB „Molėtų šiluma“. Ji šiluma centralizuotai aprūpina didelę Molėtų miesto
dalį. Pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai Molėtų mieste yra gyvenamieji
daugiabučiai ir visuomeniniai pastatai.
Paveikslas 9. Aplinkos apsaugos ir infrastruktūros srities infografikas.

1 gyv. tenka
319 kg

atliekų
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II. MOLĖTŲ RAJONO SSGG ANALIZĖ
2.1.

Ekonomika ir verslas (SSGG)

Stiprybės
 Aukštas verslumo lygis, t. y. veikiančių įmonių
skaičius tenkantis tūkst. gyventojų – 17,1
 Daugiau nei pusę gyventojų (56,8 proc.) vykdo veiklą
su lengvatomis gautais verslo liudijimais
 Didelis kaimo turizmo sodybų užimtumas
 Daug unikalių, rekreacijai patrauklių kultūros ir
gamtos išteklių

Galimybės
 Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo
plėtra, inicijuojant ir įgyvendinant projektus
partnerystės principu
 Investuotojų pritraukimas į rajoną, t. y. pagrindinis
būdas siekti didesnio darbo užmokesčio ir našumo,
žemesnio nedarbo lygio
 Draugiško gamtai ekoturizmo vystymas
 Unikalių turizmo paslaugų kūrimas

Silpnybės
 Santykinai žemas tiesioginių užsienio bei
materialių investicijų lygis
 Vyraujantis turizmo paslaugų sezoniškumas
 Neproduktyvus
žemės
ūkis,
nedidelis
derlingumas
 Dauguma turizmo paslaugų pritraukia tik
vienadienius turistus
 Trūksta turizmo infrastruktūros (dviračių ir
pėsčiųjų takų ir pan.)
 Mažas Molėtų rajono populiarinimas užsienio
šalims, mažas užsienio turistų skaičius
 Žemas darbo užmokestis
 Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas
Grėsmės
 Šalies ekonominė krizė ir jos ilgalaikiai
padariniai ribos socialinės ir ekonominės
Savivaldybės plėtros galimybes (nedarbas,
kylančios paslaugų kainos, emigracija ir t.t.)
 Spartus gyventojų senėjimas ir mažėjantis
darbingo amžiaus asmenų skaičius, didėjanti
emigracija mažins Savivaldybės ekonominį
potencialą, neleis pritraukti tiesioginių investicijų
bei užtikrinti ekonominę plėtrą
 Auganti konkurencija iš kitų turistinių vietovių
kelia grėsmę turistų srautui į Molėtų rajoną
 Kvalifikuotos darbo jėgos nutekėjimas į
didžiuosius Lietuvos miestus bei ES šalis

2.2. Švietimas, kultūra, sportas ir jaunimas (SSGG)
Stiprybės
 Susidariusi didžiausia vaikų ir jaunimo dalis (virš 30
proc.) nuo visų gyventojų lyginant su kitomis
savivaldybėmis
 Reaguojama į mažėjantį besimokančiųjų skaičių,
optimizuojamas mokyklų tinklas
 Visiems gyventojams pasiekiamos švietimo ir
ikimokyklinio ugdymo įstaigos, gerai organizuojamas
mokinių pavėžėjimas
 Nesunku gauti vietą vaikams mokyklose ir darželiuose
 Užtikrintas įvairių ugdymo formų pasirinkimas/
pasiūla
 Pakankamas specialiąją, specialiąją pedagoginę,
socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų
skaičius
 Geri mokinių mokslų pasiekimų rezultatai
 Kvalifikuotas pedagoginis personalas
 Stengiamasi nedubliuoti kultūros įstaigų veiklų, o

Silpnybės
 Nuolat mažėja mokinių skaičius rajone nuo
bendro gyventojų skaičiaus
 Jaunimas nesiintegruoja į darbo rinką Molėtų
rajone, t. y. jaunimas nelieka dirbti ir gyventi
rajone
 Dalyje mokyklų nepakankamai modernizuoti
mokyklų mokomieji kabinetai
 Senstantis pedagogų kolektyvas
 Maža sportuojančių gyventojų dalis, 2,5 proc.
nuo visų rajono gyventojų
 Mažas gyventojų susidomėjimas sporto varžybų
ir sveikatingumo renginiais, t. y. 28 proc.
dalyvių nuo bendro gyventojų skaičiaus
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išryškinti kiekvienos savitumą
Galimybės
Grėsmės
 Savivaldybės administracijos ir jaunimo organizacijų  Spartus jaunimo mažėjimas rajone, t. y. didžiųjų
vietinių ir tarptautinių ryšių išnaudojimas jaunimo
miestų bei ES šalių patrauklumas
politikos plėtrai
 Daug garbaus amžiaus pedagogų – 60 m. ir
 Savanoriškos veiklos skatinimas darbui su jaunimu
daugiau
(savanorystė)
 Švietimo įstaigų nenaudojamų pastatų įveiklinimas
 Įkurtos išmaniosios klasės, įsigyta šiuolaikinių
modernių mokymo priemonių
 Kultūrinio ir sportinio potencialo stiprinimas, t. y.
patrauklių, išskirtinių renginių organizavimas,
gyventojų įtraukimas į kultūrines ir sportines veiklas ir
kt.

2.3. Socialinė aplinka (SSGG)
Stiprybės
 Socialinės apsaugos svarbos supratimas, naujų
paslaugų rūšių steigimo skatinimas, palaikymas ir
dalyvavimas
 Sukurta socialinių paslaugų bazė su plačiu socialinių
paslaugų teikėjų tinklu
 Utenos apskrityje vienas iš mažiausių socialinių
pašalpų gavėjų skaičius, t. y. 3,8 proc. nuo visų
rajono gyventojų
 Išvystytas platus sveikatos priežiūros įstaigų tinklas
 Augantis ištirtų nusikalstamų veikų procentas, t. y.
2016 m. 83 proc. ištirtų nusikalstamų veikų
 Mažas žuvusių žmonių skaičius gaisruose

Silpnybės
 Socialinio būsto paklausa viršija pasiūlą
 Mažai
neįgaliesiems
lankyti
pritaikytų
visuomeninio naudojimo vietų
 Dideli atstumai iki socialinių paslaugų gavėjų turi
įtakos paslaugų kokybei ir operatyvų jų teikimą,
ypač gyvenantiems kaime
 Daugėja asmenų, patiriančių socialinę atskirtį
 Išaugęs socialinių rizikų šeimų skaičius
 Jaunų sveikatos priežiūros specialistų stoka
 Nepakankama asmenų atsakomybė už savo
sveikatą
 Sergamumas priklausomybės ligomis
 Didelis kraujotakos sistemos, onkologinių ligų
susirgimų skaičius

Galimybės
 Darbo vietų kaimiškose vietovėse kūrimas,
užimtumo skatinimas
 Nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų skatinimas
ir veiklos plėtra socialiniame sektoriuje
 Socialinio būsto plėtra
 Privataus sektoriaus „universalaus dizaino“ plėtros
skatinimas, t. y. kūrimas aplinkos ir gaminių, kuriais
gali naudotis visi žmonės be specialaus pritaikymo
 Socialinio švietimo kaimiškose vietovėse plėtra
 Infrastruktūros
plėtra
sveikos
gyvensenos
puoselėjimui
 Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose plėtra
 Kvalifikuotų sveikatos specialistų pritraukimas ir
išlaikymas rajone
 Konsultacijų sveikatos priežiūros klausimais
teikimas nuotoliniu būdu

Grėsmės
 Kvalifikuotų socialinių paslaugų teikėjų skaičiaus
trūkumas
 Augant socialinių paslaugų vartotojų skaičiui
nebus užtikrintas jų poreikių tenkinimas
 Sudėtinga psichoemocinė situacija (darbo vietų
trūkumas, žemas pragyvenimo lygis ir pan.)
 Socialinių darbuotojų trūkumas
 Augant sergamumui, mažėjant gydytojų skaičiui,
sumažėja ir galimybė gauti kokybiškas sveikatos
priežiūros paslaugas
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2.4. Aplinkos apsauga ir infrastruktūra (SSGG)
Stiprybės
 Palanki geografinė padėtis
 Funkcionuojanti ir veikianti atliekų tvarkymo
sistema
 Dideli biologinio valymo įrenginių pajėgumai
 Turimi pakankami geriamojo vandens ištekliai
 Panaudojant ES paramos lėšas pagerinta esamų
inžinerinių sistemų kokybė (vandentiekio ir nuotekų
tinklo plėtra)

Silpnybės
 Neišvystytas centralizuotas vandens tiekimas ir
buitinių nuotekų šalinimo sistema mažose
gyvenvietėse
 Prasta kelių būklė, t. y. didžioji dalis kelių su
žvyro danga, tik 24 proc. su patobulinta kelio
danga
 Neoptimizuotas
visuomeninio
transporto
maršrutų tinklas

Galimybės
 Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
tinklų plėtra kaimiškose teritorijose
 Sudarytos sąlygos alternatyviai energetikai bei
vykdoma daugiabučių namų renovacija, mažinant
eksploatacines išlaidas
 Atsinaujinančios energijos panaudojimo skatinimas
 Visuomenės švietimas bei sąmojingumo didinimas
kuriant saugią ir švarią aplinką
 Rajoninių kelių infrastruktūros gerinimas

Grėsmės
 Didėjantis prastų vietinės reikšmės kelių ilgis dėl
nepakankamo finansavimo
 Nesugebėjimas išlaikyti sukurtos viešosios
infrastruktūros (viešosios Savivaldybės įstaigos),
dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo ir mažo šių
pastatų užimtumo
 Didėjanti paviršinių ir giluminių vandenų taršos
grėsmė dėl netinkamo nuotekų šalinimo iš
individualių kanalizacijos rezervuarų
 Auganti kietųjų teršalų emisija į aplinką
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III. MOLĖTŲ

RAJONO

PLĖTROS

STRATEGINIO

PLANO

2011-2017

M.

ĮGYVENDINIMO REZULTATŲ ANALIZĖ

Siekiant tinkamai įvertinti Molėtų rajono strateginio plėtros plano 2011 -2017 m.
įgyvendinimą, buvo pateikta užduotis Savivaldybės administracijos skyriams nu statyti
trijų plėtros plano prioritetų priemonių įgyvendinimo būseną pagal tipus:




Įgyvendinta – tai priemonė, kuri jau baigta įgyvendinti;
Įgyvendinama (tęstinė) – tai priemonė, kuri buvo įgyvendinama nuolat ir toliau planuojama
įgyvendinti nuo 2018 m.;
 Įgyvendinama iki 2018 m. – tai priemonė, kuri įgyvendinama šiuo metu ir bus baigta
įgyvendinti 2018 m.;
 Planuojama įgyvendinti nuo 2018 m. ir vėliau – tai priemonė, kuri nebuvo įgyvendinama,
bet planuojama įgyvendinti nuo 2018 m. ir vėliau;
 Nebeaktualu – tai priemonė, kuri nėra aktuali ir nepersikels į naujai rengiamą Strateginį
plėtros planą.
Susisteminus gautus rezultatus, nustatyta, kad Molėtų rajono strateginiame plėtros plano
2011-2017 m. buvo numatyta įgyvendinti 142 priemones, iš kurių įgyvendinta tik 13 priemonė, t. y.
tik 21,8 proc. viso plėtros plano.
Priemonių įgyvendinimas pagal prioritetus.

Daugiausia priemonių (35 proc.) buvo įgyvendinta iš II-ojo prioriteto „Darni aplinkos plėtra,
apimanti vietinės infrastruktūros plėtrą verslo ir gyvenimo sąlygoms gerinti“. II-jame prioritete dar
liko 2 proc. numatytų įgyvendinti priemonių iki 2018 m. pabaigos.
II-ojo prioriteto įgyvendintos priemonės

2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.1.6.
2.1.1.7.
2.1.1.8.
2.1.2.2.
2.1.2.4.
2.1.2.7.

Giedraičių, Inturkės ir Joniškio seniūnijų bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos
gerinimas
Giedraičių, Dubingių, Inturkės ir Joniškio seniūnijų kaimų bendruomeninės infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos gerinimas
Luokesos gyvenvietės infrastruktūros plėtra
Suginčių ir Skudutiškio gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra
Toliejų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra
Videniškių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra ir pritaikymas gyventojų poilsio bei kultūrinio
turizmo reikmėms
Paviršinių vandens telkinių valymas ir pritaikymas poilsiui
Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Joniškio miestelyje (Joniškio vidurinės mokyklos patalpų
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modernizavimas)
2.1.2.8.
2.3.1.1.
2.3.1.5.
2.3.3.4.
2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.4.1.3.
2.4.1.5.
2.4.1.11.
2.4.2.1.

Renovuoti Molėtų rajono Kūno kultūros ir sporto centro salę (Statybininkų 9)
Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų rajono kaimiškose vietovėse
Įrengti ir modernizuoti vandens gerinimo įrenginius Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje
Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas
Molėtų miesto Vyšnių ir Uogų gatvių rekonstrukcija
Molėtų miesto Šilo ir Alyvų gatvių rekonstrukcija
Ažubalių kaimo ir Kanapelkos kaimo pagrindinių gatvių rekonstrukcija
Levaniškių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcija
Žalvarių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcija
Privažiavimo kelio ir automobilių stovėjimo aikštelės prie VšĮ "Alantos technologijos ir verslo
mokyklos" rekonstrukcija

21 proc. priemonių buvo sėkmingai įgyvendintos iš III-ojo prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir
subalansuotos socialinės infrastruktūros plėtra“.
III-ojo prioriteto įgyvendintos priemonės.

3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.4.
3.1.1.5.
3.1.1.10.
3.3.1.3.
3.3.1.5.
3.3.2.7.
3.3.2.8.
3.3.3.5.
3.3.3.6.

Molėtų mieste esančio vaikų lopšelio-darželio "Saulutė" pastato renovacija
Molėtų mieste esančio vaikų lopšelio-darželio "Vyturėlis" pastato rekonstrukcija
Ugdymo sąlygų gerinimas vaikų lopšelyje- darželyje "Saulutė"
Rekonstruoti Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinės mokyklos pastatą
Kaimo mokyklų sporto aikštynų sutvarkymas
Sudaryti prielaidas ir užtikrinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą viso rajono gyventojams
Užtikrinti antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
Bendrabučio pastato renovacija, pritaikant bendruomenės poreikiams (Bendrabučio, ambulatorijos ir
bibliotekos pastato Joniškyje renovacija)
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų statybos užbaigimas
Molėtų tradicinio amatų centro kūrimas ir plėtra
Molėtų r. Mindūnų m-klos pastatų ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės senųjų žvejybos amatų
edukacinei - kultūrinei veiklai

Mažiausia dalis (2 proc.) įgyvendintų priemonių buvo iš I-ojo prioriteto „Verslo ir turizmo
plėtra, apimanti verslumo skatinimą, palankių sąlygų verslui sudarymą, įmonių konkurencingumo
didinimą, investicijų pritraukimą, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimą“.
I-ojo prioriteto įgyvendintos priemonės.

1.2.4.10.
1.4.1.1.

Modernizuoti ir atnaujinti skulptūrų parką
Skatinti kaimo gyventojų veiklos optimizavimą, gerinant naudojamą techniką/technologijas

Molėtų rajono strateginiame plėtros plano 2011-2017 m. buvo nustatyta, kad 6 proc.
priemonių yra neaktualios ir toliau nebus planuojamos, t. y. 9 priemonės. Apie 70 proc. priemonių
planuojamos perkelti į naujai rengiamą Molėtų rajono strateginį plėtros planą, t. y. apie 100
priemonių.
Planuojamo įgyvendinti nuo 2018 m. ir vėliau priemonių skaičius.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

28

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

IV.

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 M. STRATEGINIS PLĖTROS
PLANAS
4.1.

Molėtų rajono savivaldybės misija, vizija

Molėtų rajono savivaldybės misija efektyviai ir kokybiškai valdyti savivaldybės išteklius,
teikti aukščiausio lygio paslaugas gyventojams - užtikrinti tvarią plėtrą, mažinti socialinę atskirtį,
didinti rajono, kaip gyvenamosios vietos, patrauklumą bei gerinti gyvenimo kokybę.
Tai reiškia, kad savivaldybė sukurs patogias sąlygas gyvenančiam, dirbančiam,
besimokančiam ar atvykstančiam praleisti savaitgalio, oriai gyventi, realizuoti savo idėjas ir leisti
laisvalaikį aktyviai naudojantis savivaldybės sukurtomis galimybės.
Pagrindinė savivaldybės užduotis gerinti gyventojų gyvenimo kokybę – sukurti visavertes
gyvenimo sąlygas, kurios užtikrintų kokybišką ugdymą, integravimąsi į visuomenę, aktyvų
laisvalaikį ir orią senatvę.
Vizija. Molėtų rajonas – aktyvaus laisvalaikio traukos centras ir žvaigždžių pažinimo
lyderis.
Per ateinančius septynerius metus, siekis tapti atpažįstamiems Lietuvos gyventojams ir
svečiams. Šiai dienai Molėtų kraštas geriausiai atpažįstamas dėl Lietuvos etnokosmologijos
muziejaus ir Molėtų astronomijos observatorijos. Molėtų rajonas turėdamas unikalų objektą
Lietuvoje ir Europoje – Lietuvos etnokosmologijos muziejų - orientuosis užtvirtinti savo
žinomumą, kaip žvaigždžių pažinimo lyderis, taip siekdamas parodyti rajono išskirtinumą.
Atitinkamai planuojama vystyti veiklas ir infrastruktūrą (važiuojantiems, einantiems, plaukiantiems,
skrendantiems), kuriant aktyvias ir inovatyvias pramogas. Taip pat savivaldybė skatins vietos
gyventojus ir verslininkus inicijuoti ir realizuoti idėjas paslaugų sektoriuje. Plėtros plane
numatytomis priemonėmis bus siekiama sukurti aplinką, kurioje gera būti ir į kurią gera grįžti.
Gera būti ir grįžti.

4.2.

Molėtų rajono savivaldybės prioritetinės veiklos sritys, tikslai ir uždaviniai

Trys pagrindinės sritys – visuomenė, ekonomika ir infrastruktūros vystymas – užtikrins
sėkmingą Molėtų rajono ir gyvenimo kokybės augimą. Molėtų rajono strateginiame plėtros plane
keliami tikslai ir uždaviniai:
I PRIORITETAS. BESIMOKANTI, ATSAKINGA IR AKTYVI BENDRUOMENĖ
Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
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Pagrindinę visuomenės dalį sudaro Molėtų rajono gyventojai, kurie yra savivaldybės tikslinė
grupė, svarbiausias savivaldybės klientas. Visuomenė (žmogiškasis kapitalas) savo išsilavinimu,
žiniomis, profesiniais gebėjimais, veikla sukuria pagrindą ir prisideda prie ekonomikos plėtros.
1.1.TIKSLAS
Besimokančios visuomenės poreikius atitinkančios švietimo
paslaugos
1.1.1. UŽDAVINYS Formuoti efektyvų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklą
1.1.2. UŽDAVINYS Užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą
1.1.3. UŽDAVINYS Viso gyvenimo mokymosi sąlygų sudarymas
Sąlygų sudarymas visoms socialinėms grupėms fiziniam aktyvumui

1.2.TIKSLAS

didinti
1.2.1. UŽDAVINYS Gerinti sporto paslaugų kokybę ir didini prieinamumą
1.2.2. UŽDAVINYS Efektyvinti viešosios sporto infrastruktūros veiklą
Kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos

1.3. TIKSLAS

1.3.1. UŽDAVINYS Teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas
1.3.2. UŽDAVINYS

Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę
atskirtį

1.4.TIKSLAS

Efektyvus rajono valdymas, aukšta teikiamų paslaugų kokybė

1.4.1. UŽDAVINYS Gerinti rajono valdymo ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę
1.4.2. UŽDAVINYS Kryptingai formuoti rajono įvaizdį ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą
1.4.3. UŽDAVINYS Stiprinti savivaldybei pavaldžių įstaigų valdymą ir gerinti jų teikiamų
paslaugų kokybę
1.5.TIKSLAS

Saugus ir bendruomeniškas kraštas

1.5.1. UŽDAVINYS Užtikrinti viešąją tvarką rajone
1.5.2. UŽDAVINYS Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą

II PRIORITETAS. EKONOMINĖS RAIDOS SKATINIMAS
Auganti ekonomika didina šalies ir asmenines pajamas, sukurdama galimyę žmogui materialiai
aprūpinti save ir savo šeimą bei kuri užtikrina viešųjų paslaugų teikimą ir viešosios
infrastruktūros plėtros, palaikymą.
Molėtų rajono gamtinės sąlygos riboja pramonės plėtrą, bet tuo pačiu sukuria galimybę rinktis
moderniausias ir inovatyviausias, ekologiškas pramonės veiklos sritis, kurios yra ne tik gamtą
tausojančios, bet siejamos su ateities perspektyva.
Ekonomikos augimas užtikrina pajamų šaltinius infrastruktūros gerinimui.
2.1.TIKSLAS
Žaliosios ekonomikos partneris
2.1.1. UŽDAVINYS Skatinti žiedinę ekonomiką ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą
2.1.2. UŽDAVINYS Darnaus turizmo plėtrai reikalingų sąlygų sudarymas
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2.1.3. UŽDAVINYS Užtikrinti patrauklias ekonominės veiklos sąlygas ūkininkavimui
2.2.TIKSLAS

Aktyvaus laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovės lyderis regione

2.2.1. UŽDAVINYS Plėtoti kultūros infrastruktūrą
2.2.2. UŽDAVINYS Aktyvaus laisvalaikio erdvių plėtra
2.2.3. UŽDAVINYS Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarinimą
2.2.4. UŽDAVINYS Didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
2.3. TIKSLAS

Patraukli investicinė aplinka

2.3.1. UŽDAVINYS Viešųjų ir privačiųjų subjektų sinergija, skatinant verslo dalyvių
partnerystę
2.3.2. UŽDAVINYS Verslumo skatinimas, parama ir verslo partnerių paieška
2.3.3. UŽDAVINYS Sukurti plėtros modelį skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone

III PRIORITETAS. INFRASTRUKTŪRA UŽTIKRINANTI KOKYBIŠKĄ,
PATOGŲ GYVENIMĄ
Molėtų rajono aplinka, kaip fizinė ervė, formuojama natūralios aplinkos (gamtos), esamo
užstatymo, transporto tinklo, kitų rūšių infrastruktūros bei socialinių procesų (visuomenė kultūros
ir įpročių), kuri yra vizuali gyvenimo, darbo, verslo, švietimo ir poilsio vietos išraiška.
Patogi, saugi ir patraukli rajono aplinka yra svarbus rodiklis siekiant sudominti gyventojus, verslo
atstovus ir lankytojus.
3.1. TIKSLAS
Efektyvi ir moderni inžinerinio aprūpinimo infrastruktūra
3.1.1. UŽDAVINYS

Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą

3.1.2. UŽDAVINYS

Didinti energijos suvartojimo efektyvumą

3.2. TIKSLAS

Kokybiška ir saugi susisiekimo infrastruktūra

3.2.2. UŽDAVINYS

Gerinti rajono viešųjų kelių būklę ir vykdyti dviračių ir pėsčiųjų takų
plėtrą

3.3.

TIKSLAS

Saugi ir švari aplinka

3.3.1. UŽDAVINYS

Saugoti ir tausoti aplinką

3.4. TIKSLAS

Darni rajono teritorijų plėtra, kokybiška gyvenamoji aplinka

3.4.1. UŽDAVINYS

Gyvenamosios aplinkos ir viešosios infrastruktūros gerinimąs

4.3.

Molėtų rajono savivaldybės priemonės
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EIL.NR

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

I PRIORITETAS. BESIMOKANTI, ATSAKINGA IR AKTYVI BENDRUOMENĖ
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

TIKSLAS. Besimokančios visuomenės poreikius atitinkančios švietimo paslaugos
Formuoti efektyvų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklą
Formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklo
Pasiekti ekonominiai švietimo
ekonominio efektyvumo didinimas, maksimaliai
stebėsenos rodiklių (tvirtinama Molėtų
atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius ir
rajono savivaldybės administracijos
privačias iniciatyvas
direktoriaus įsakymu) rezultatai.
Gyventojų, pageidaujančių kad jų
Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo užtikrinimas,
vaikai lankytų ikimokyklinio ugdymo
sumaniai derinant savivaldybės ir privačių
įstaigas, poreikių patenkinimas (100
ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrimo iniciatyvas
proc.).
Bendrojo ugdymo mokyklų aikštynų
būklė atitinka sanitarinius-higieninius
Mokinių sportinio užimtumo infrastruktūros
reikalavimus. Renovuotų ar naujai
atnaujinimas ir plėtra, ją atveriant vietos
pastatytų švietimo įstaigų sporto bazių
bendruomenėms
skaičius (2). Mokyklų sporto bazės
atvertos vietos bendruomenėms (100
proc.).
Rekonstruotų ar suremontuotų pastatų
Švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų pastatų skaičius (5). Atnaujintų ikimokyklinio
modernizavimas ir infrastruktūros gerinimas
ugdymo programas vykdančių įstaigų
žaidimų aikštelių skaičius (6).

Modernių edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtra Molėtų
rajono ugdymo įstaigose

Sukurta švietimo e-paslaugų sistema.
Bendrojo ugdymo įstaigų, kuriose
įrengtos modernios edukacinės
aplinkos, skaičius (3). Molėtų r.
švietimo įstaigų, atvėrusių edukacines
aplinkas, dalis (100 proc.). Ugdymo
įstaigų, įsigijusių laboratorijų įrangą,

2018-2024

Kultūros ir švietimo skyrius

2018-2024

Kultūros ir švietimo skyrius

2018-2024

Kultūros ir švietimo
skyrius, Statybos ir žemės
ūkio skyrius, Architektūros
ir teritorijų planavimo
skyrius, ugdymo įstaigos

2018-2024

2018-2024
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skyrius, Statybos ir žemės
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ir teritorijų planavimo
skyrius, ugdymo įstaigos
Kultūros ir švietimo
skyrius, Statybos ir žemės
ūkio skyrius, Architektūros
ir teritorijų planavimo
skyrius, Strateginio
planavimo ir investicijų
skyrius, ugdymo įstaigos
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PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

skaičius (3).

1.1.1.6.

Vaiko gerovės užtikrinimas įgyvendinant minimalią ar
vidutinę priežiūrą

1.1.1.7.

Bendrojo ugdymo kokybės, reglamentuotos LR
švietimo įstatymo tiksluose, užtikrinimas

1.1.1.8.

Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra ir kokybės
gerinimas
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Sukurtas efektyviai veikiantis Molėtų
r. savivaldybės, ugdymo įstaigų Vaiko
gerovės komisijų bei NVO
partnerystės tinklas. Padidintas
minimalios priežiūros įpareigojimų
lankytis pas specialistą (psichologą)
skaičiaus (20 proc.). Padidinti
psichologinės pagalbos prieinamumą
visose švietimo įstaigose steigiant
psichologo etatą (100 proc.).
Suorganizuotų mokyklų vaiko gerovės
komisijų vadovų ir socialinių
pedagogų praktinių mokymų skaičius
(14).
Išorės auditu įvertintų įstaigų dalis
(100 proc.). Lietuvos mažųjų miestų
kokybės lygmenį viršijantys
diagnostinių testų rezultatų vidurkiai.
Įstaigų, kuriose įdiegta neformaliojo
švietimo veiklos kokybės vertinimo ir
įsivertinimo sistema, dalis (100 proc.).
Vykdoma mokinių, lankančių ugdymo
įstaigų meno kolektyvus, pasiekimų
sklaida rajono visuomenei.
Organizuojami rajono reprezentaciniai
renginiai (Mokytojų diena, Gabių
vaikų pagerbimas, Molėtai Talent,
Vaikų ir jaunimo dainų šventė,
33

2018-2024

Kultūros ir švietimo
skyrius, ugdymo įstaigos

2018-2024

Kultūros ir švietimo
skyrius, ugdymo įstaigos

2018-2024

Kultūros ir švietimo
skyrius, ugdymo įstaigos
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Besimokančių šeimų šventė).

1.1.1.9.

1.1.2.
1.1.2.1.

Bendradarbiaujant su mokslo
Kosmoso (žvaigždžių) pažinimo programos, adaptuotos įstaigomis ir muziejais parengti
skirtingo amžiaus vaikams, parengimas ir
kosmoso pažinimo programą pritaikytą
įgyvendinimas
ikimokyklinio ir mokyklinio (1-4, 5-8,
9-12 kv.) amžiaus vaikams.
Užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą
Studentų, atlikusių praktiką Molėtų r.
Studentų praktinių įgūdžių įgijimo verslo ir
savivaldybės administracijoje ir
valstybinėse institucijose skatinimas
savivaldybei pavaldžiose įmonėse,
skaičius (po 3 kasmet).

2018-2021

Kultūros ir švietimo
skyrius, ugdymo įstaigos

2018-2024

Kultūros ir švietimo skyrius

Atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių
įkūrimas

Įkurta atvirų jaunimo erdvių (2).
Įkurtas atviras jaunimo centras (1).

2018-2024

Kultūros ir švietimo
skyrius, Statybų ir žemės
ūkio skyrius

1.1.2.3.

Jaunimo verslumo ir kūrybiškumo skatinimas

Jaunimo verslumo skatinimo
programos parengimas (1). Jaunimo
verslumo projektų skaičius (po 2
kasmet).

2018-2024

Kultūros ir švietimo skyrius

1.1.2.4.

Dalyvavimas neformaliojo ugdymo ir užimtumo
didinimo programose, skirtose socialinę atskirtį,
mokymosi sunkumus patiriančio, anksti švietimo
sistemą palikusio ir mažiau galimybių turinčio jaunimo
integracijai j darbo rinką

Į programų veiklas įtrauktų neaktyvių
jaunų žmonių skaičius (po 20 kasmet).

2018-2024

Kultūros ir švietimo skyrius

1.1.2.2.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
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1.1.2.5.

1.1.2.6.

1.1.2.7.

1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.2.
1.2.1.

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

Savanoriškos veiklos rajone modelio
sukūrimas ir įgyvendinimas. Sudarytų
savanoriškos praktikos sutarčių
Savanorystės skatinimas
skaičius (po 7 kasmet). Akredituotų
savanorius priimančių įstaigų skaičius
(15).
Parengta ir įgyvendinta jaunimo
iniciatyvų programą (1). Finansuotų
Laisvalaikio užimtumo ir kultūrinių jaunimo iniciatyvų jaunimo iniciatyvų skaičius (ne mažiau
skatinimas bei įgyvendinimas
po 5 kasmet). Suorganizuotų jaunimo
renginių skaičius (ne mažiau po 3
kasmet).
Molėtų rajono savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos pasiūlymų
(rekomendacijų), į kuriuos atsižvelgė
savivaldybės taryba ir (ar) biudžetinės
įstaigos, skaičius (po 3 kasmet).
Jaunimo dalyvavimo sprendimų priėmime užtikrinamas Komisijų, komitetų, darbo grupių, į
kurių veiklą įtraukti jaunimo atstovai
(14–29 m.) jaunimui aktualiems
klausimams nagrinėti, skaičius (3).
Lyderystės skatinimo programos
parengimas ir įgyvendinimas (1).
Viso gyvenimo mokymosi sąlygų sudarymas
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo Mokymų dalyvių skaičius (kasmet
programos įgyvendinimas
didėja po 10 proc)
Mokymų dalyvių skaičius (kasmet
Trečiojo amžiaus universiteto veiklos skatinimas
didėja po 10 proc)
TIKSLAS. Sąlygų sudarymas visoms socialinėms grupėms fiziniam aktyvumui didinti
Gerinti sporto paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
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ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

2018-2024

Kultūros ir švietimo skyrius

2018-2024

Kultūros ir švietimo
skyrius, Molėtų kultūros
centras

2018-2024

Kultūros ir švietimo skyrius

2018-2024

Kultūros ir švietimo skyrius

2018-2024

Molėtų švietimo centras

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“
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PRIEMONĖS PAVADINIMAS

1.2.1.1.

Pagrindinių Molėtų r. vykstančių sporto renginių
organizavimo užtikrinimas / koordinavimas

1.2.1.2.

Nevyriausybinių ir biudžetinių kūno kultūros ir sporto
organizacijų sporto veiklos projektų dalinio
finansavimo programų rengimas ir įgyvendinimas

1.2.1.3.

Molėtų r. interaktyvios sporto veiklos sistemos,
apjungiančios informaciją apie sporto objektus, kūno
kultūros ir sporto organizacijas, sporto renginių
kalendorių, sportuoti skirtų vietų elektroninį žemėlapį,
sukūrimas

1.2.1.4.

Fizinio aktyvumo skatinimas mokyklose

1.2.1.4.

Molėtų r. teikiamų sporto paslaugų kokybės didinimas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

PASIEKIMO INDIKATORIUS
Finansuojamų renginių skaičius.
Molėtų r. organizuotos Tarptautinės
vaikų žaidynės.
Finansuotų projektų skaičius. Parengtų
ir įgyvendinamų naujų dalinio
finansavimo programų skaičius.
Finansuotų nevyriausybinių neįgaliųjų
kūno kultūros ir sporto organizacijų
skaičius. Neįgaliųjų sporto
organizacijų finansuojamų programų
dalyvių skaičius. Sportuojančiųjų
skaičius nebiudžetinėse sporto
organizacijose.
Parengta ir veikianti Molėtų r.
internetinė sporto veiklos sistema.
Kiekvienoje Molėtų r. mokykloje
parengta ir įgyvendinima fizinio
aktyvumo skatinimo programa (1).
Kas 2 metus vykdomas sporto
paslaugų vartotojų ir paslaugų kokybės
vertinimo tyrimas. Sporto būrelių
lankytojų skaičiaus augimas. Aukšto
sportinio meistriškumo siekiančių
asmenų skaičiaus didėjimas.
Profesionalaus sporto atstovų skaičiaus
didėjimas. Dalyvavimas tarptautinėse
varžybose skaičius. Laimėjimų
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ĮGYVENDINIMO
METAI
2018-2024

ATSAKINGA
INSTITUCIJA
Kultūros ir švietimo
skyrius, Molėtų r. kūno
kultūros ir sporto centras

2018-2024

Kultūros ir švietimo skyrius

2018-2024

Kultūros ir švietimo skyrius

2018-2024

Kultūros ir švietimo
skyrius, ugdymo įstaigos

2018-2024

Kultūros ir švietimo
skyrius, sporto įstaigos
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PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

tarptautinėse varžybose skaičius.
Efektyvinti viešosios sporto infrastruktūros panaudojimą

1.2.2.

1.2.2.1.

1.2.2.2.
1.3.
1.3.1.

1.3.1.1.

1.3.1.2.

1.3.1.3.

Sporto bazių (pastatų) efektyvaus panaudojimo
didinimas

Prieigų prie sporto bazių (pastatų) ar
sporto infrastruktūros sudarymas (100
proc.). Masinių-komercinių sporto
renginių skaičius. Sporto stovyklų
skaičius. Neįgaliesiems skirtų sporto
renginių skaičius.

Sporto infrastruktūros ir sporto bazių atnaujinimas ir
plėtra, panaudojant visuomeninės paskirties teritorijas

Rekonstruotų ir/arba modernizuotų
bazių skaičius (1). Naujai pastatytų ir
modernizuotų objektų skaičius (6).

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius, Statybos
ir žemės ūkio skyrius,
Kultūros ir švietimo skyrius

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius, Statybos
ir žemės ūkio skyrius,
Kultūros ir švietimo skyrius

TIKSLAS. Kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos
Teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas
Atnaujintos protezavimo paslaugos (3).
Ligoninei suteikta reabilitacinių
Efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir
paslaugų 2 licencija (1). Jaunimui
2018-2024
infrastruktūros plėtra
palankių sveikatos priežiūros paslaugų
modelio įdiegimas (1).
Sukurta ir įdiegta informacinė sistema
Elektroninių paslaugų teikimo sveikatos sektoriuje
užtikrinanti elektroninių paslaugų
2018-2024
plėtra
teikimą.
Sveikatos instruktoriaus parengimas
(1). Suteiktų konsultacijų mokyklose ir
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
rajono gyventojams skaičius. Kasmet
2018-2024
gerinimas ir plėtra Molėtų rajone
suorganizuotų renginių skirtų
gyventojams dalyvių skaičius. Sveikos
gyvensenos skatinimo projektas (1).
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PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

PSDF prevencinės programos
(dalyviai). Parengtų visuomenės
sveikatos stebėsenos ataskaitų skaičius
(1). Vykdytų tyrimų dėl sveikos
gyvensenos Molėtų rajone (kasmet po
1). Mokyklų įsitraukusių į sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklą (50 proc.).
1.3.1.4.

Visuomenės sveikatą stiprinančių programų
(priemonių) įgyvendinimas

Įgyvendintų programų skaičius (2).

2018-2024

Savivaldybės gydytoja

1.3.1.5.

Sveikatos specialistų pritraukimas

Studijas baigusių ir atvykusių dirbti į
Molėtų rajoną specialistų skaičius (2).

2018-2024

Savivaldybės gydytoja

1.3.1.6.

Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos, gyvenimo
pabaigoje pagarbos gyvybei išsaugojimo, plėtojimas

VšĮ MRPSPC licencija (1).

2018-2024

Savivaldybės gydytoja

1.3.1.7.

Savanorystės idėjų sklaida visuomenėje ir savanorių
pritraukimas į sveikatos priežiūros sistemą

Parengta savanoriavimo programa (1).
Savanorystės programos dalyviai (14
savanorių).

2018-2024

Savivaldybės gydytoja

2018-2024

Savivaldybės gydytoja

2018-2024

Savivaldybės gydytoja

2018-2024

Socialinės paramos skyrius

1.3.1.8.

1.3.1.9.
1.3.2.

1.3.2.1.

Viešai prieinamų automatinių išorinių defibriliatorių
Įrengtų defibriliatorių skaičius.
(AID) tinklo sukūrimas bei visuomenės pirmos
Defibriliacijos kursų dalyvių skaičius.
pagalbos teikimo pagrindų mokymas
Bendradarbiavimo plėtra tarp socialinių partnerių,
Bendradarbiavimo pagrindu
visuomeninių organizacijų, įgyvendinant bendrus
įgyvendintų projektų skaičius.
sveikatinimo projektus.
Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį
Bendruomeninių šeimų namų
šeimoms, atsidūrusioms krizinėje
situacijoje Molėtuose, Smilgų g. 4
Socialinių paslaugų plėtra, teikiant kompleksinę
įkūrimas (1).Krizių centro smurto
pagalbą šeimoms
aukoms su vaikais įkūrimas (1). NVO
vykdomų socialinių projektų šioje
srityje skaičiaus didėjimas (3).
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PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

Paslaugas gavusių šeimų, atsidūrusių
krizinėje situacijoje, skaičiaus (iki 200
šeimų).

1.3.2.2.

Socialinių paslaugų neįgaliems, pagyvenusiems ir
senyvo amžiaus asmenims ir šeimoms prieinamumo
didinimas ir plėtra

1.3.2.3.

Paslaugų socialinės rizikos asmenims gerinimas ir
plėtra

1.3.2.4.

Teisės aktų tobulinimo iniciavimas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
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Darbuotojų, teikiančių pagalbą į
namus,integralią pagalbą asmens
namuose etatų skaičiaus didėjimas (10
proc.). Asmenų/ šeimų, gaunančių
paslaugas, skaičiaus didėjimas (20
proc.) Atokvėpio paslaugų teikiamų
šeimoms, slaugančioms neįgalų,
pagyvenusį ar senyvo amžiaus asmenį
namuose gavėjų skaičius (30). NVO
parengtų projektų šioje srityje skaičius
(3).
Darbuotojų, teikiančių socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslaugas, etatų skaičiaus mažinimas
(2). Asmenų/ šeimų, gaunančių šias
paslaugas, skaičiaus mažinimas (10
proc.). Tėvystės įgūdžių gerinimo
paslaugas teikiančių darbuotojų, etatų
skaičiaus didinimas (2). Tėvystės
įgūdžių gerinimo paslaugas, gaunančių
asmenų, skaičiaus mažėjimas (5 proc.).
Inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kad
pagerėjus situacijai šeimoje, dėl vaiko
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2018-2024

Socialinės paramos skyrius

2018-2024

Socialinės paramos skyrius

2018-2024

Socialinės paramos skyrius
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PRIEMONĖS PAVADINIMAS

1.3.2.5.

Kompleksinių socialinių paslaugų plėtra globėjų ir
įtėvių šeimoms

1.3.2.6.

Savivaldybės socialinio būsto fondo atnaujinimas ir
plėtra

1.3.2.7.

Infrastruktūros prieinamumo asmenims su negalia
tobulinimas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

grąžinimo į biologinę šeimą, kai
teismo sprendimu buvo ribota tėvų
valdžia, galėtų kreiptis ne tik tėvai, bet
ir Vaiko teisių apsaugos skyriai. Vaikų
globą šeimose apibrėžiančių teisės aktų
tobulinimas - valstybės ir savivaldybės
lygiu šią paslaugą atliekančioms
šeimoms mokėti darbo užmokestį
suteikiant socialines garantijas.
Parengtų budinčių globėjų ir naujų
globėjų šeimų, 100 proc. atitinkančių
poreikį, skaičius. Globojamų vaikų
skaičius. Globėjų ir įtėvių, gavusių
metodinę ir psichosocialinę pagalbą
bei „atokvėpio" pagalbą, skaičius.
2018-2024
Įsteigtas krizių centras šeimoms;
pritaikytos patalpos kuriose bus
teikiama paslauga šeimai, krizės
laikotarpiui; vykdomas profesionalių
globėjų rengimas (1).
Suremontuotų soc.būstų skaičius
(kasmet ne mažiau 15). Laukimo
2018-2024
trukmės dėl soc.būsto gavimo
sutrumpėjimas (20 proc.).
Asmenų, kuriems finansuojamas
neįgaliųjų aplinkos (būsto)
pritaikymas, skaičiaus didėjimas
2018-2024
(kasmet po 1 būstą). Įsigytų
specializuoto transporto priemonių
skaičius (1). Specializuoto transporto
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INSTITUCIJA

Socialinės paramos skyrius

Turto skyrius

Socialinės paramos skyrius
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PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

paslaugas gavusių asmenų su negalia
skaičiaus didinimas (20 proc.).

1.3.2.8.

1.3.2.9.

1.4.
1.4.1.

1.4.1.1.

Reguliariai atliekami gyventojų
socialinių paslaugų Molėtų r. poreikių
tyrimai(kasmet po 1). Savivaldybės
Socialinių paslaugų poreikio Molėtų r. tyrimai,
interneto svetainėje pateikiama išsami
informacijos apie socialines paslaugas ir šias paslaugas
informacija apie socialines paslaugas ir
teikiančias įstaigas sklaida
šias paslaugas teikiančias įstaigas
(įskaitant NVO, privačius paslaugų
teikėjus).
Surengtų mokymų, seminarų ir
supervizijų, socialines paslaugas
teikiantiems darbuotojams, skaičiaus
didinimas (7). Asmenų, dalyvavusių
Socialinių darbuotojų kompetencijų ugdymas ir
mokymuose, seminaruose ir
darbuotojų statuso visuomenėje gerinimas
supervizijose, skaičiaus didinimas (10
proc.). Informacinių iniciatyvų,
siekiant gerinti socialinių darbuotojų
statusą visuomenėje, skaičius (2).
TIKSLAS. Efektyvus rajono valdymas, aukšta teikiamų paslaugų kokybė
Gerinti rajono valdymo ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę
Peržiūrėta Molėtų r. savivaldybės
Savivaldybės veiklos tobulinimas, siekiant
darbo procesai, laiko sąnaudos, naujų
kompleksinio sprendimų priėmimo ir efektyvesnio
darbo formų nustatymas, filialų
funkcijų vykdymo
optimizavimas. MRSA darbo
reglamentas. Gyventojų aptarnavimo
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2018-2024

Socialinės paramos skyrius

2018-2024

Socialinės paramos skyrius

2018-2020

Bendrasis skyrius
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PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

kokybės vertinimo proceso sukūrimas
Savivaldybės teikiamų viešųjų
paslaugų vartotojų poreikių
patenkinimo tyrimai). Centralizuoto
darbuotojų pasiūlymų nagrinėjimo
proceso įdiegimas. Kompetenciją
tobulinusių asmenų skaičius. Parengtas
ir įdiegtas klientų aptarnavimo
standartas.
1.4.1.2.

1.4.1.3.

1.4.1.4.
1.4.1.5.
1.4.2.

1.4.2.1.

Visuotinės kokybės vadybos ir į rezultatus orientuoto
valdymo principų plėtra.

Įdiegtų šiuolaikinių kokybės vadybos
metodų skaičius.

Parengtų ir įgyvendinamų strateginio
Strateginio planavimo dokumentų rengimas ir
planavimo dokumentų (strateginių
įgyvendinimas
planų, strategijų, studijų ir kt.)
skaičius.
Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų
Elektroninių paslaugų teikimo plėtra
dalis, nuo visų paslaugų, kurios gali
būti teikiamos el. būdu (50 proc.).
Visuomenės dalyvavimo sprendimų inicijavimo ir
Sukurta gyventojų pasiūlymų
priėmimo procesuose didinimas
pateikimo ir įgyvendinimo tvarka.
Kryptingai formuoti rajono įvaizdį ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą
Parengta ir įgyvendinta savivaldybės
įvaizdžio ir jos plėtojimo Lietuvos ir
Molėtų rajono įvaizdžio formavimas, komunikacijos
tarptautiniu mastu strategija (1).
plano parengimas ir įgyvendinimas
Parengtas ir įgyvendintas įvaizdžio
strategijos vidinės ir išorinės
komunikacijos priemonių planas.
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2018-2020

Bendrasis skyrius,
Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

2018-2024

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

2018-2020

Viešųjų ryšių skyrius

2018-2020

Bendrasis skyrius

2018-2024

Viešųjų ryšių skyrius,
Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius, TVIC

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

EIL.NR

1.4.2.2.

1.4.3.
1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.
1.4.3.4.
1.5.
1.5.1.

1.5.1.1.

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

Rajono atstovų, dalyvavusių mainų
programose, skaičius. Įgyvendintų
bendrų projektų skaičius. Pasirašytų
Savivaldybės partnerių paieška ir bendradarbiavimas
naujų sutarčių su savivaldybėmissiekiant įgyvendinti rajono viziją
partneriais skaičius. Rajono atstovų,
dalyvavusių konferencijose, skaičius.
Suorganizuotų bendrų renginių
skaičius.
Stiprinti savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių valdymą ir gerinti jų teikiamų paslaugų kokybę
Savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių veiklos
Vertintų Molėtų r. savivaldybės
tobulinimas, siekiant kompleksinio sprendimų
pavaldžių įstaigų ir įmonių struktūrų
priėmimo ir efektyvesnio funkcijų vykdymo
skaičius. Atliktų auditų skaičius.
Įdiegtas savivaldybės įstaigų klientų
aptarnavimo centras. Modernios
Vieningos klientų aptarnavimo sistemos sukūrimas ir
interneto svetainės sukūrimas ir
įdiegimas savivaldybės pavaldžiose įstaigose
elektroninių paslaugų teikimo
gyventojams inicijavimas.
Savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių teikiamų
Periodiškai atliekami ir viešinami
viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo
tyrimai.
tyrimai
Savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių materialinės- Modernizuotų technologinių procesų
techninės bazės atnaujinimas ir plėtra
skaičius.
TIKSLAS. Saugus ir bendruomeniškas kraštas
Užtikrinti viešąją tvarką rajone
Kas 3 metai organizuojamos gyventojų
apklausos seniūnijose, siekiant įvertinti
Visapusiškas gyventojų saugumo poreikių įvertinimas
gyventojų saugumo poreikius.
ir fiksavimas
Nustatytų potencialiai pavojingų vietų
Molėtų r. skaičius. Identifikuotos
vietos įtraukiamos į Molėtų r.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
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ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

2018-2024

Molėtų raj. savivaldybės
taryba, MRSA

2018-2020

Bendrasis skyrius, Turto
skyrius, savivaldybės
įstaigos ir įmonės

2018-2024

Bendrasis skyrius, Turto
skyrius, savivaldybės
įstaigos ir įmonės

2018-2020

Bendrasis skyrius, Viešųjų
ryšių skyrius

2018-2022

Turto skyrius, savivaldybės
įstaigos ir įmonės

2018-2024

Teisės ir civilinės
metrikacijos skyrius,
Seniūnijos

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

EIL.NR

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

pavojingų vietų žemėlapius.

1.5.1.2.

Gyventojų saugumo didinimas, vykdant prevenciją,
įvairias prevencines, švietėjiškas programas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

Informacija apie saugumo būklę mieste
ir bendrai Molėtų rajono
savivaldybėje, Utenos apsk. VPK bei
NVO vykdytas prevencines priemones
teikiama žiniasklaidai ir visuomenei.
Saugumą propaguojančių informacinių
iniciatyvų skaičius. Vykdytų
prevencinių programų (priemonių)
skaičius (vykdytos prevencinės
priemonės (reidai) bei Molėtų r. sav.,
Utenos apskr. VPK, NVO inicijuotos ir
2018-2024
vykdytos prevencinės programos).
Vykdytų saugaus eismo renginių
švietimo ir ugdymo įstaigose skaičius.
Vykdytų priemonių, skirtų vyresnio
amžiaus žmonėms, saugaus eismo
tema, skaičius. Naujai susikūrusių
saugios kaimynystės grupių skaičius.
Molėtų rajono savivaldybės
administracijoje vykdytų ekstremaliųjų
situacijų prevencijai skirtų priemonių
skaičius.
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Teisės ir civilinės
metrikacijos skyrius, NVO
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PRIEMONĖS PAVADINIMAS

1.5.1.3.

Pažeidimų fiksavimo priemonių infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

1.5.2.

Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą

1.5.2.1.

Bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra

1.5.2.2.

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros programos
įgyvendinimas

1.5.2.3.

Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

PASIEKIMO INDIKATORIUS
Didinamas rajono apšviestų gatvių
skaičius. Įrengtos vaizdo stebėjimo
kameros (11). Atnaujintos ar naujai
įrengtos priemonės padėsiančios
užtikrinti viešąją tvarką (reklaminiai
stendai, stovėjimo aikštelių stebėjimas,
kelio ženklų pažeidimo fiksavimas ir
kt.) - 5 vnt.
Kiekvienoje seniūnijoje įkurti
daugiafunkcį centrą ir/arba
bendruomenės namus. Daugiafunkcių
centrų paslaugų gavėjų skaičius.
Įgyvendintų bendruomeninių pastatų
atnaujinimo projektų skaičius (5).
Kiekvienoje seniūnijoje įkurtas dienos
centras.
Parengtos ir įgyvendinamos
bendruomenių veiklos strategijos (3 K VVG, M VVG, Ž VVG). Parengtų ir
įgyvendintų projektų skaičius. Sukurtų
naujų darbo vietų skaičius.
Įgyvendinama Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo veiksmų plano
įgyvendinimo priemonė "Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse".
Įgyvendinamų Molėtų r. savivaldybės
NVO rėmimo programų skaičius (4).
Paramą gavusių NVO projektų
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ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

2018-2024

Teisės ir civilinės
metrikacijos skyrius,
Viešųjų ryšių skyrius,
Statybų ir žemės ūkio
skyrius, Strateginio
planavimo ir investicijų
skyrius

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius, Statybos
ir žemės ūkio skyrius,
Socialinės paramos skyrius,
Kultūros ir švietimo skyrius

2018-2024

MRSA, TVIC

2018-2024

Kultūros ir švietimo
skyrius, Socialinės paramos
skyrius
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PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

skaičius (po 50 kasmet). Perduotų
savivaldybės funkcijų vykdymas NVO
sektoriui (10 proc. nuo galimų perduoti
funkcijų).

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

II PRIORITETAS. EKONOMINĖS RAIDOS SKATINIMAS
TIKSLAS. Žaliosios ekonomikos partneris
Skatinti žiedinę ekonomiką ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą
Įrengtų elektrinių skaičius (4):
Fotovoltinių elektrinių prie viešųjų pastatų įrengimas
Gimnazija, Progimnazija, Ligoninė,
2018-2024
savivaldybė
Įrengta alternatyvių šildymo sistemų
Šildymo sistemų modernizavimas panaudojant
skaičius (5): Balninkai, Videniškiai,
2018-2024
atsinaujinančius energijos šaltinius
Mindūnai ir kt.
Įrengtų elektromobilių įkrovimo
aikštelių skaičius (3): Prie pradinės
mokyklos, prie sporto centro, prie
Alternatyvaus transporto priemonių skatinimas
2018-2024
savivaldybės. Įrengtų dviračių nuomos
punktų skaičius (1). Įrengtų dviračių
stotelių skaičius (1).
Savivaldybės ir verslo
bendradarbiavimo, įgyvendinant
žiedinės ekonomikos principus,
Žiedinės ekonomikos iniciatyvų įgyvendinimas
veiksmų planas (1). Savivaldybei
2018-2020
pavaldžių įstaigų ir įmonių atliekų
rūšiavimo užtikrinimas (100 proc.).
Popieriaus sunaudojimo mažinimas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt
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Statybos ir žemės ūkio
skyrius, Architektūros ir
teritorijų planavimo skyrius
Statybos ir žemės ūkio
skyrius, Architektūros ir
teritorijų planavimo skyrius
Statybos ir žemės ūkio
skyrius, Architektūros ir
teritorijų planavimo skyrius

Bendrasis reikalų skyrius,
Statybos ir žemės ūkio
skyrius, Strateginio
planavimo ir investicijų
skyrius

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

EIL.NR

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

savivaldybėje ir jai pavaldžiose
įstaigose, įmonėse (proc. nuo praeitų
metų).

Turizmo plėtrai reikalingų sąlygų sudarymas

2.1.2.

2.1.2.1.

Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro veiklos
plėtra ir turizmo informacinės sistemos stiprinimas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

Turizmo informacijos centro darbo
laikas - 7 dienos per savaitę.
Informacijos pateikimas ir palaikymas
interneto svetainėje
www.infomoletai.lt penkiomis
kalbomis (lietuvių, anglų, vokiečių,
lenkų, rusų), socialiniuose tinkluose ir
kitose medijose - augantis unikalių
vartotojų skaičius - 10 proc. kasmet.
Molėtų rajono turizmo ir verslo
informacijos centro paslaugos ir
informacija susietos su naujausiomis
technologijomis ir socialiniais tinklais.
Kas 2 metus, turistinio sezono metu,
vykdomi turistų pasitenkinimo ir
nuomonės tyrimai. Aplikacijos,
pristatančios visus Molėtų krašto
turizmo išteklius, sukūrimas ir
palaikymas (1).
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2018-2024

TVIC
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2.1.2.2.

2.1.2.3.

2.1.2.4.

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

Molėtų rajono turizmo rinkodaros įgyvendinimas

Vadovaujantis Molėtų miesto ir rajono
įvaizdžio strategija, parengta ir
įgyvendinama Molėtų turizmo
rinkodaros strategija ir veiksmų planas.
Parengta Molėtų rajono turizmo
rinkodaros strategija (1). Įgyvendintų
turizmo rinkodaros priemonių skaičius:
tarptautinių turizmo parodų, verslo
misijų ir kitų turizmą skatinančių
2018-2021
renginių, kuriuose dalyvauta, skaičius
(30). Užsienio šalių žiniasklaidai bei
turizmo sektoriaus atstovams
suorganizuotų pažintinių turų skaičius
(7). Renginių, suorganizuotų
bendradarbiaujant su verslo atstovais,
skaičius (7). Išleistų ir išplatintų
informacinių leidinių skaičius (20 vnt.,
35 000 egz.)

TVIC

Turizmo sektoriaus paslaugų kokybės gerinimas ir
darbuotojų gebėjimų stiprinimas

Suorganizuotų mokymų turizmo
paslaugų sferos darbuotojams skaičius
(14). Mokymuose dalyvavusių asmenų
skaičius.

2018-2021

TVIC, Kultūros ir švietimo
skyrius, Molėtų viešoji
biblioteka, Molėtų krašto
muziejus, Molėtų kultūros
centras

Darnaus turizmo produktų įvairovės kūrimas ir
viešinimas

Sukurtų naujų kultūrinio, skatinamojo,
pažintinio, aktyvaus ir kt.rūšių turizmo
produktų skaičius. Profesionalios
informacijos apie rajono kultūrinius
išteklius ir jame vykstančius renginius
sklaidos strategija, numatytos ir
vykdomos priemonės. Žvaigždžių

2018-2022

TVIC, Kultūros ir švietimo
skyrius, Molėtų viešoji
biblioteka, Molėtų krašto
muziejus, Molėtų kultūros
centras

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt
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PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

(kosmoso) tema ekspozicijų viešose
erdvėse kūrimas (5).

2.1.2.5.

2.1.3.

2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.3.
2.2.

"Žvejybos rojaus" įžuvintų ežerų
skaičius. Pritaikytos infrastrukūros
skaičius. "Žvejybos rojaus" ženklo bei
principo "Pagavai - paleiks"
komunikacija. Parengtų ir įgyvendintų
Projekto "Žvejybos rojus" įgyvendinimas
komunikacijos projektų skaičius
(įvaizdžio formavimas naudojant
mažąją architektūrą, jos elementus ir
medijas). Savivaldybės, verslo ir NVO
partnerystė, kuriant naujus "Žvejybos
rojaus" produktus.
Užtikrinti patrauklias ekonominės veiklos sąlygas ūkininkavimui
Turgaviečių įrengimas ir atnaujinimas
(2). Turgavietėje nemokamų prekybos
vietų ekologiškai produkcijai
Ekologinio ūkininkavimo skatinimas
sukūrimas. Sveikatos, socialinių ir
švietimų įstaigų įsigijančių produkciją
iš ekologinių ūkių dalis (50 proc.).
Melioruotų žemių ir melioracijos
statinių priežiūra ir remontas
Užtikrinti tinkamą dirbamos žemės priežiūra
(sutvarkyta 20 proc visų melioruotų
žemės plotų)
Sukurtų kooperacijų skaičius.
Ūkininkų duomenų bazės sukūrimas.
Smulkių ir vidutinių ūkių kooperacijos skatinimas
Įvykdytų ūkininkų apklausų skaičius
(2).
TIKSLAS. Aktyvaus laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovės lyderis regione

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

49

2018-2024

MRSA, Statybos ir žemės
ūkio skyrius, Architektūros
ir teritorijų planavimo
skyrius, Turto skyrius,
Kultūros ir švietimo
skyrius, TVIC

2018-2024

Statybų ir žemės ūkio
skyrius, Turto skyrius,
Socialinės paramos skyrius,
Kultūros ir švietimo skyrius

2018-2024

Statybų ir žemės ūkio
skyrius

2018-2020

Statybų ir žemės ūkio
skyrius

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“
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PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

Plėtoti kultūros infrastruktūrą

2.2.1.

2.2.1.1.

2.2.1.2.

Kultūros infrastruktūros efektyvaus panaudojimo
didinimas, optimizuojant įstaigų tinklą, atnaujinant,
renovuojant įstaigų pastatus

Molėtų rajono viešųjų erdvių pritaikymas ir
panaudojimas kultūros ir turizmo reikmėms

2.2.1.3.

Amatų plėtros skatinimas

2.2.2.

Aktyvaus laisvalaikio erdvių plėtra

2.2.2.1.

Poilsio vietų neorganizuotiems turistams plėtra

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

Savivaldybės valdomų pastatų ir/arba
erdvių pritaikymas menų inkubatoriaus
idėjai ar veikloms. Optimizuotas
kultūros įstaigų tinklas. Renovuotas
Molėtų kultūros namų pastatas (Molėtų
kultūros centras, Molėtų rajono
2018-2024
savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų
krašto muziejus), įkurtas Palaimintojo
T. Matulionio muziejus Alantos dvare,
įkurtas Antano Truskausko medžioklės
ir gamtos muziejus Mindūnuose.
Išplėstas Molėtų skulptūrų parkas,
įkurtas Širvintų-Giedraičių istorinis
karinis parkas, Valstybės šimtmečio
2018-2024
parkas. Etnografinės ir dangaus
šviesulių stebyklos Kulionyse
atstatymas.

Kultūros ir švietimo
skyrius, Statybos ir žemės
ūkio skyrius, Architektūros
ir teritorijų planavimo
skyrius

Kultūros ir švietimo
skyrius, Statybos ir žemės
ūkio skyrius, Architektūros
ir teritorijų planavimo
skyrius

Molėtų krašto tradicinių amatų centro
Mindūnuose ir Videniškių vienuolyno
amatų centro išlaikymas.

2018-2022

Kultūros ir švietimo
skyrius, Statybos ir žemės
ūkio skyrius, Architektūros
ir teritorijų planavimo
skyrius, Molėtų krašto
muziejus

Kempingų, stovyklaviečių ir poilsio
vietų plėtra - Parengti stovyklaviečių,
kempingų ir poilsio vietų schemą ir
galimybių studiją (1 vnt.). Paplūdimių
infrastruktūros plėtra - Pagerinti 11

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius, Statybų
ir žemės ūkio skyrius
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METAI
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INSTITUCIJA

maudyklų aplinką.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

Pažintinių oro, sausumos, vandens, žvaigždžių takų,
panaudojant gamtinius ir kultūrinius turizmo išteklius,
įrengimas

Naujų aktyvaus pramoginio turizmo produktų kūrimas
ir jų plėtrai reikalingų sąlygų sudarymas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

Parengtų maršrutų skaičius (Kulionių
pažintinis takas, Molėtai-Baltadvaris
pažintinis takas, pėsčiųjų ir dviračių
takai aplink Pastovėlio ežerą, pėsčiųjų
ir dviračių takai nuo stadiono AžuolųVilniaus gatvėse, pėsčiųjų takas
Dubingiuose). Inovatyvių pažintinių
trasų ar priemonių įrengimas.
Pramoginės laivybos maršrutų
parengimas (baidarių-plaustų vandens
trąsa Molėtai-Baltadvaris, pažintinė
vandens trąsa Asvejos ežere,
apžvalginė polinės gyvenvietės
vandens trąsa Luokesų ežere). Valčių
nuleidimo vietos (6 vnt.). Palankių
investicinių paketų teikti pramogines
paslaugas parengimas - parengtų
investicinių paketų skaičius. Parengti
pramogų turizmo skatinimo ir rėmimo
programą, paslaugų teikėjų paieška parengta programa (1).
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2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius, Statybų
ir žemės ūkio skyrius,
TVIC, Strateginio
planavimo ir investicijų
skyrius

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius, Statybų
ir žemės ūkio skyrius,
Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius, TVIC

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

EIL.NR

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

2.2.2.4.

Lankytinų objektų teritorijų ir prieigų tvarkymas

2.2.2.5.

Universalaus dizaino priemonių įgyvendinimas
(pritaikymas žmonėms su negalia) viešose erdvėse

2.2.2.6.

Žiemos aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra, siekiant
sumažinti sezoniškumą

PASIEKIMO INDIKATORIUS
Kraštą reprezentuojančių objektų
apšvietimas (planas) -Apšvietimo
schema. Įrengtų apšvietimo tinklų ilgis
(km). Apšviestų pastatų skaičius.
Įrengtų (rekonstruotų) šviesos taškų
skaičius. Pagrindinių patekimo vietų į
Molėtų miestą („miesto vartų")
sutvarkymo programos parengimas ir
įgyvendinimas. Parengtų techninių
projektų skaičius (6 vnt.). Sutvarkytų
objektų skaičius (6 vnt.). Piliakalnių
sutvarkymas (Kulionių, Liesėnų,
Kertuojos, Vorėnų, Maišiakulės,
Piliakiemių). Aikštelė prie Mindūnų
apžvalgos bokšto
Viešųjų erdvių pritaikymas
neįgaliesiems, dalis (100 proc). Įrengtų
objektų skaičius, pasitelkiant
universalaus dizaino priemones (5).
Infrastruktūros objektų skaičius (3).
Slidinėjimo trasų įrengimas Kulionių
kaime (1).

2.2.2.7.

Susisiekimo oro transportu plėtra

2.2.3

Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarinimą

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

Radžiūnų aerodromo modernizavimas
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ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius, Statybų
ir žemės ūkio skyrius

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius, Statybų
ir žemės ūkio skyrius

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius, Statybų
ir žemės ūkio skyrius

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius,
Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

EIL.NR

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

2.2.3.1.

Nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos
aktų rengimas ir teikimas Kultūros paveldo
departamentui įrašymui į Kultūros vertybių registrą

2.2.3.2.

Videniškių-Baltadvario komplekso restauravimas ir
pritaikymas visuomenės ir turizmo poreikiams

2.2.3.3.

Sakralinių objektų restauravimas ir pritaikymas
visuomenės ir turizmo poreikiams

2.2.3.4.

Kultūros paveldo objektų populiarinimas ir inovatyvių
priemonių kūrimas

2.2.4

Didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.2.4.1.

Kultūros renginių strategijos parengimas ir
įgyvendinimas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

PASIEKIMO INDIKATORIUS
Nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų dalis (parengtų Vertinimo
tarybos aktų sk., 35). Objektų, įrašytų
(patikslintų duomenų) į Kultūros
vertybių registrą, dalis (100 proc. (35).
Konservuotas, restauruotas kultūros
paveldo objektai (2). Sutvarkyta ir
vietos gyventojų bei turistų poilsiui,
švietimui ir pramogoms pritaikyta
teritorija.
Rajono sakralinių objektų
restauravimas ir tvarkymas pagal
sakralinių paveldo objektų programą.
Organizuojamos Europos paveldo
dienos - Molėtų rajono Europos
paveldo dienų programos parengimas.
Žydų kultūros paveldo sklaida Molėtų rajono Žydų kultūros dienų
programos parengimas, Europos žydų
kultūros kelias. Luokesos polinės
gyvenvietės populiarinimas - Renginys
Luokesos polinės gyvenvietės
populiarinimui (1)
Parengta rajono kultūros renginių
strategija (1), mažinanti turizmo
sezoniškumą. Rengiamas ir
populiarinamas kasmetinis renginys,
kuris taptų turistų traukos objektu (1).
Organizuojami kultūros, meno,
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ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius,
Kultūros ir švietimo
skyrius, Molėtų krašto
muziejus, Molėtų kultūros
centras

2018-2024

Kultūros ir švietimo
skyrius, Molėtų kultūros
centras, Molėtų krašto
muziejus, Molėtų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

EIL.NR

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

muziejaus, bibliotekų renginiai.
Lankytojų skaičiaus didėjimas (10
proc. kasmet)

2.2.4.2.

Skatinimas išmaniai naudotis sukurtomis kultūros
paslaugomis

Kultūros įstaigose įdiegta moderni
įranga ir priemonės. Atnaujinta
kultūros įstaigų įranga (20 proc.
kasmet). Atnaujinta viešosios interneto
prieigos vietų rajono bibliotekose (20
proc. kasmet). Vartotojų skaičiaus
didėjimas (10 proc. kasmet).

2018-2024

Kultūros paslaugų kokybė užtikrinimas

Kas 2 metus atliekamas kultūros
paslaugų poreikio ir kokybės tyrimas.

2018-2024

2.2.4.4.

Tarptautinio ir Lietuvos tarpregioninio kultūrinio
bendradarbiavimo skatinimas

Įgyvendintų tarptautinio ir Lietuvos
tarpregioninio kultūrinio mobilumo
projektų skaičius (po 5 kasmet)
(ekspozicijos, parodos, koncertai)

2018-2024

2.2.4.5.

Kūrybinių stovyklų organizavimas

Seminarai, plenerai, meno dirbtuvės.

2018-2024

2.2.4.3.

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt
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Kultūros ir švietimo
skyrius, Molėtų kultūros
centras, Molėtų krašto
muziejus, Molėtų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka.
Kultūros ir švietimo
skyrius, Molėtų kultūros
centras, Molėtų krašto
muziejus, Molėtų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka.
Kultūros ir švietimo
skyrius, Molėtų kultūros
centras, Molėtų krašto
muziejus, Molėtų rajono
savivaldybės viešoji
biblioteka.
Kultūros ir švietimo
skyrius, Molėtų kultūros
centras, Molėtų krašto
muziejus, Molėtų rajono
savivaldybės viešoji

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

EIL.NR

2.3.
2.3.1.

2.3.1.1.

2.3.1.2.

2.3.2.

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

TIKSLAS. Patraukli investicinė aplinka
Viešųjų ir privačiųjų subjektų sinergija, skatinant verslo dalyvių partnerystę
Sukurta partnerystės principais
veikianti struktūra - Molėtų rajono
savivaldybės patariamasis organas
Savivaldybės, verslo skatinimo institucijų, asocijuotų
Molėtų r. ekonominio vystymo
verslo struktūrų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo
2018-2022
klausimais. Reguliariai vykdomi ir
stiprinimas
pristatomi verslo aplinkos Molėtų r.
tyrimai. Pasirašytų bendradarbiavimo
sutarčių skaičius.
Inicijuotų ir paremtų mugių,
konferencijų, skatinančių naujas idėjas
versle ir verslo ryšių plėtrą, skaičius.
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
paramos fondo įsteigimas. Vykdytų
Verslo skatinimo sistemos sukūrimas ir sklaida
smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV)
2018-2022
plėtros programų (priemonių) skaičius.
Paramą gavusių SVV subjektų
skaičius. Suorganizuotų verslumą
skatinančių renginių skaičius. Renginių
dalyvių skaičius.
Verslumo skatinimas, parama ir verslo partnerių paieška

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt
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ATSAKINGA
INSTITUCIJA
biblioteka.

Strategini planavimo ir
investicijų skyrius,
Švietimo ir kultūros
skyrius, Turto skyrius,
Viešųjų ryšių skyrius

Strategini planavimo ir
investicijų skyrius,
Švietimo ir kultūros
skyrius, Turto skyrius,
Viešųjų ryšių skyrius

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

EIL.NR

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

2.3.2.1.

Investicijų pritraukimo strategijos (programos)
parengimas ir įgyvendinimas

2.3.2.2.

Administracinės pagalbos potencialiems
investuotojams teikimas

2.3.2.3.

Verslo ir pramonės teritorijų plėtra

2.3.2.4.

Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo
skatinimas. Aktyvaus laisvalaikio projektų su privačiu
sektoriumi vykdymas)

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

PASIEKIMO INDIKATORIUS
Parengta ir įgyvendinama formalizuota
investicijų pritraukimo strategija
(programa). Sukurta duomenų bazė
(patalpinta naujame interneto
tinklapyje ar www.moletai.lt)
investuotojams lietuvių, anglų,
vokiečių ir rusų kalbomis.
Suorganizuotų miesto pristatymų
potencialiems investuotojams skaičius.
Parengta pagreitintų derinimo
procedūrų tvarka, kurioje skaidriai
aprašytos procedūros, kokiu būdu
atrenkami potencialūs investuotojai ir
kokiu būdu savivaldybė gali teikti
jiems administracinę pagalbą siekiant
pagreitinti vidinio derinimo
procedūras.
Parengtų teritorijų planavimo
dokumentų, poveikio aplinkai
ataskaitų, techninių projektų,
investicijų projektų skaičius. Pritraukta
privačių investicijų (tūkst. EUR).
Naujai įsikūrusių įmonių skaičius.
Parengtų ir įgyvendintų viešojo ir
privataus sektorių partnerystės
investicijų projektų skaičius. Vietos ir
užsienio institucijų, su kuriomis
bendradarbiaujama investicijų
pritraukimo ir projektų įgyvendinimo
klausimais, skaičius. Pritraukta
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ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

2018-2024

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius, Turto
skyrius, TVIC

2018-2024

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius, Turto
skyrius, TVIC

2018-2024

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius, Turto
skyrius, Architektūros ir
teritorijų planavimo skyrius

2018-2024

Molėtų raj. savivaldybės
taryba, Strateginio
planavimo ir investicijų
skyrius, Turto skyrius

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

EIL.NR

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

privačių investicijų (tūkst. EUR).
Įgyvendintų bendrų projektų skaičius
(3).
2.3.3.
2.3.3.1.

2.3.3.2.

3.1.
3.1.1.

3.1.1.1.

Sukurti plėtros modelį skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone
Parengta ir vykdoma kompleksinė
jaunimo pritraukimo į Molėtų r.
Molėtų raj. savivaldybės
Jaunimo pritraukimo į Molėtų rajoną skatinimas
2018-2024
programa. Programa pasinaudojusių
taryba, MRSA
asmenų skaičius.
Grįžusių iš emigracijos skaičius.
MRSA, Viešųjų ryšių
Emigrantų grįžimo skatinimo programa
Prisijungimas prie "Globalūs regionai" 2018-2024
skyrius
tinklo.
III PRIORITETAS. INFRASTRUKTŪRA UŽTIKRINANTI KOKYBIŠKĄ, PATOGŲ GYVENIMĄ
TIKSLAS. Efektyvi ir moderni inžinerinio aprūpinimo infrastruktūra
Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą
Inventorizuotų tinklų ilgis (km).
Tinklų atnaujinimas ir plėtra Molėtų
mieste ir seniūnijose: Renovuotų ir
naujai įrengtų vandentiekio tinklų ilgis
(8,7 km). Renovuotų ir naujai įrengtų
Statybos ir žemės ūkio
buitinės nuotekynės tinklų ilgis (12,95
skyrius, Architektūros ir
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų
km). Renovuotų ir naujai statomų
2018-2024
teritorijų planavimo
inventorizacija, renovacija ir įrengimas
buitinių nuotekų siurblinių skaičius (13
skyrius, UAB Molėtų
vnt). Vandenvietėse pastatytų vandens
vanduo
gerinimo įrenginių skaičius (2 vnt.).
Prijungta privačių namų prie
centralizuotos nuotekų surinkimo
sistemos (146).

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt
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„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

EIL.NR

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS
Renovuotų ir naujai įrengtų paviršinių
nuotekų tinklų ilgis (2,8 km).
Renovuotų ir naujai įrengtų paviršinių
nuotekų išleistuvų skaičius (3).
Renovuotų ir naujai įrengtų paviršinių
nuotekų valyklų skaičius (2).

3.1.1.2.

Paviršinių nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūros
plėtra

3.1.2.

Didinti energijos suvartojimo efektyvumą

3.1.2.1.

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)
įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo programą

3.1.2.2.

Viešosios paskirties pastatų energinio efektyvumo
didinimas

3.1.2.3.

Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, energijos
taupymo priemonių diegimas

3.1.2.4.

Šilumos gamybos efektyvumo didinimas ir plėtra

3.2.
3.2.1.

TIKSLAS. Kokybiška ir saugi susisiekimo infrastruktūra
Gerinti rajono viešųjų kelių būklę ir vykdyti dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrą

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

Atnaujintų (modernizuotų)
daugiabučių namų skaičius (25).
Pastatų, kuriuose pagerintas energinis
efektyvumas ne mažiau kaip iki C
energinės klasės skaičius (10).
Įgyvendintas Molėtų r. gatvių
apšvietimo modernizavimo projektas
(viešojo ir privataus sektorių
partnerystės principu ir kitais
finansavimo šaltiniais). Atnaujintų
(įrengtų) šviesos taškų skaičius (300).
Įdiegtų energijos taupymo priemonių
skaičius (14): apšvietimo reguliavimo
įtaisai, šviesos srauto reguliavimo
priemonės
Rekonstruotų ir naujai įrengtų šilumos
gamybos įrenginių skaičius (14).
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ĮGYVENDINIMO
METAI

2018-2024

2018-2024

2018-2024

ATSAKINGA
INSTITUCIJA
Statybos ir žemės ūkio
skyrius, Architektūros ir
teritorijų planavimo
skyrius, UAB Molėtų
vanduo
Statybos ir žemės ūkio
skyrius, Architektūros ir
teritorijų planavimo skyrius
Statybos ir žemės ūkio
skyrius, Architektūros ir
teritorijų planavimo skyrius

2018-2024

Statybos ir žemės ūkio
skyrius, Architektūros ir
teritorijų planavimo skyrius

2018-2024

Statybos ir žemės ūkio
skyrius, Architektūros ir
teritorijų planavimo skyrius

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

EIL.NR

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

3.2.1.1.

Gatvių ir kelių atnaujinimas ir plėtra

3.2.1.2.

Eismo saugumo priemonių diegimas

3.2.1.3.

Pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takų,
kelių ir kitos su tuo susijusios infrastruktūros įrengimas
ir atnaujinimas

3.3.
3.3.1.

TIKSLAS. Saugi ir švari aplinka
Saugoti ir tausoti aplinką

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

PASIEKIMO INDIKATORIUS
Prižiūrimų gatvių su asfalto danga
ilgis/ plotas (86 km/430000 m2).
Rekonstruotų, kapitaliai suremontuotų
ir naujai įrengtų gatvių su asfalto
danga ilgis/plotas (11,2 km/56000m2).
Prižiūrimų kelių ir gatvių su žvyro
danga ilgis/ plotas (632 km/2527120
m2). Rekonstruotų, kapitaliai
suremontuotų ir naujai įrengtų kelių ir
gatvių su žvyro danga ilgis/plotas
(112km/546000m2)
Modernizuotų pėsčiųjų perėjų skaičius
(10). Atnaujintų ir naujai įrengtų kelio
ženklų ir kitų saugumo priemonių
(apsauginės tvorelės, atitvarai) skaičius
(210 ir 7).
Įrengti ir atnaujinti pėsčiųjų-dviračių
takai: Aplink Pastovėlio ežerą, pro
stadioną, palei Pušyno ir Ąžuolų
gatves, Nuo Verslo gatvės iki Kranto
gatvės, Janonio gatvės kvartale, Amatų
gatvės kvartale, Nuo Kiemo gatvės iki
Sakalų gatvės, Dubingių miestelyje;
Įrengtų / atnaujintų šaligatvių,
pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio
transporto takų ir kelių ilgis (7,5 km).
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ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

2018-2024

Statybos ir žemės ūkio
skyrius

2018-2024

Statybos ir žemės ūkio
skyrius

2018-2024

Statybos ir žemės ūkio
skyrius

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

EIL.NR

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.1.3.

3.3.1.4.

3.3.1.5.

3.4.
3.4.1.

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

PASIEKIMO INDIKATORIUS

Įgyvendintų aplinkos apsaugos rėmimo
programos priemonių proc. (kasmet 80
Aplinkos kokybės gerinimas
proc.). Įgyvendinamų Molėtų r.
aplinkos kokybės stebėsenos programų
skaičius.
Kas 5 metai rengiami triukšmo
prevencijos planai. Įgyvendintų
Triukšmo prevencijos planų rengimas ir įgyvendinimas
triukšmo prevencijos ir mažinimo
priemonių skaičius.
Parengtos ir įgyvendinamos
Visuomenės švietimas aplinkos apsaugos bei atliekų
aplinkosauginio švietimo programos (2
tvarkymo srityse
vnt. kasmet).
Bešeimininkių pastatų likvidavimas
(50). Apleistų sutvarkytų teritorijų
Vizualinės taršos likvidavimas ir natūralaus,
plotas (3,5 ha). Išvalytų vandens
urbanizuoto kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas ir
telkinių pakrančių ilgis (km).
atkūrimas
Inventorizuotų Molėtų r. želdynų ir
želdinių plotas (proc).
Įrengtų mišrių komunalinių atliekų ir
antrinių žaliavų konteinerių
(požeminių ar pusiau požeminių)
komplektų skaičius (20). Įrengtų
Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
mišrių komunalinių atliekų ir antrinių
infrastruktūros plėtra
žaliavų konteinerių aikštelių skaičius.
Individualių valdų aprūpinimas
rūšiavimo priemonėmis (proc).
Įgyvendintų visuomenės švietimo
iniciatyvų skaičius (1 kasmet).
TIKSLAS. Darni rajono teritorijų plėtra, kokybiška gyvenamoji aplinka
Gyvenamosios aplinkos ir viešosios infrastruktūros gerinimas
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ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

2018-2024

Statybos ir žemės ūkio
skyrius

2018-2024

Savivaldybės gydytoja

2018-2024

Statybos ir žemės ūkio
skyrius

2018-2020

Statybos ir žemės ūkio
skyrius

2018-2021

Statybos ir žemės ūkio
skyrius

„Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 m. strateginis plėtros planas“

EIL.NR

3.4.1.1.

PRIEMONĖS PAVADINIMAS

Miesto ir seniūnijų parkų, viešųjų erdvių priežiūra,
atnaujinimas ir plėtra

3.4.1.2.

Daugiabučių kvartalų kompleksinis aplinkos gerinimas

3.4.1.3.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir jų
stebėsena

3.4.1.4.

Molėtų rajono traukos centrų vystymas

Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai LT-33140 , T. (8-383) 54761,
savivaldybe@moletai.lt, www.moletai.lt

PASIEKIMO INDIKATORIUS
Techninių projektų rengimas.
Atnaujintų ir/ar įrengtų parkų, viešųjų
erdvių skaičius (12). Atnaujintų ir/arba
įrengtų viešųjų tualetų skaičius (7).
Kompleksiškai sutvarkytų teritorijų
skaičius (12). Atnaujinti ir plėtoti
kapinių teritorijas (12). Miesto
centrinės dalies patrauklumo verslui ir
gyventojams didinimas (Sukurtų
traukos objektų skaičius)
Įgyvendintų projektų skaičius (Janonio
g. kvartalas, Liepų-Ąžuolų, Amatų g.
kvartalas ir kt.)
Bendrieji, detalieji, specialieji planai
(skaičius). Geoinformacinių sistemų
(GIS) panaudojimą savivaldybės
teritorijoje plėtojimas (prieigos
viešinimas).
Rajono traukos centrų bendrųjų planų
rengimas
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ĮGYVENDINIMO
METAI

ATSAKINGA
INSTITUCIJA

2018-2021

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius, Statybos
ir žemės ūkio skyrius

2018-2021

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius, Statybos
ir žemės ūkio skyrius

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius, Viešųjų
ryšių skyrius

2018-2024

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyrius, Statybų
ir žemės ūkio skyrius,
Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

